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Znak sprawy GNiZP.271.19.2013 

 

 

  „ Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów 

należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku” 

       

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

 

Zamawiający : 

 

Gmina Sobótka      

ul. Rynek 1 

55-050 Sobótka                                                                                                      

tel.:(71) 316 20 43,  fax (71) 316 21 23 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zmodyfikowano 16.12.2013 r. 

 

 

Gmina Sobótka, grudzień 2013r. 
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I. Informacje o Zamawiającym 

   Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2013 r., 

poz. 907,z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina  Sobótka zaprasza do składania 

ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa – zakup energii elektrycznej dla 

oświetlenia drogowego, obiektów należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 

2014 roku” 

Gmina prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia,  także w imieniu: 

Przedszkole nr 1: ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka 

Gimnazjum Gminne: ul. Świdnicka 20a, 55-050 Sobótka 

Szkoła Podstawowa nr 1: ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka 

Szkoła Podstawowa nr 2: ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka 

Szkoła Podstawowa: Rogów Sobócki ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka 

Szkoła Podstawowa: Świątniki ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1.Rodzaj zamówienia: dostawa 

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z póz. 

zm.); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2011 r., nr 282, poz. 1650); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskich (Dz. U z 2011 r., nr 282, poz. 1649); 

3.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

- Biuletyn Zamówień Publicznych. 

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.sobotka.pl 

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej  

do obiektów Zamawiającego i  jego jednostek organizacyjnych.  

     Wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik nr.1 
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-    Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 625 208 kWh 

- Łącznie moc umowna  1 318,5. kW.  

- Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 

V o częstotliwości 50 Hz. 

- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 

- Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii  służy wyborowi 

najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

energii elektrycznej w podanych ilościach.  

- Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg 

cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.  

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym 

integralną część niniejszej SIWZ. 

 

Kod CPV: 

     09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii; 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt.7 ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, 

polegający na rozszerzeniu  dostawy  do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

9.Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, jego wykonanie nie 

może zostać powierzone podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do SIWZ, że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

10. Termin związania ofertą 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  

Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą  tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą wówczas zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia ( sprzedaży energii elektrycznej) : 12 m-cy najpóźniej  od 1 lutego 

2014 r. do dnia 31.01. 2015 r.)* 

* z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania 

zamówienia z zastrzeżeniem 12 miesięcznego okresu  realizacji zamówienia  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:  

1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga w szczególności: 

a) Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki ważną w okresie realizacji umowy, 

b) Posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji 

(OSD) S.A umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej  do obiektów Zamawiającego. 

Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 

dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

2)Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 

dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 

dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 

dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 

2.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy.  

 

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) Jest niezgodna z ustawą,  

2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy,  

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
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4) Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy,  

7) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie 

złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale VI SIWZ według formuły spełnia / nie 

spełnia. 

 

   Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego, w SIWZ nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. Wykonawca, który nie spełni każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta odrzucona.  

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

A.1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.   22 ust. 1 

ustawy,  w postępowaniu należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do SIWZ, 

2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

3) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) 

działającym na terenie Gminy  Sobótka.  

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3 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, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
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3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert, 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

B. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 2 ppkt 2 – 4 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 – wystawiony nie wcześniej  niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia- wystawiony nie   wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

 

C. Oferta wspólna 

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający 
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pełnomocnika.  

2)Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi  złożyć dokumenty wymienione  w pkt 

VI.A.pkt 2 we własnym imieniu. 

a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

b) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant 

pozostałych (Liderem). 

Wszystkie dokumenty, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem  przez Wykonawcę.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

Ponadto Wykonawca składa :  

A. Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący - zał. nr 4 do 

SIWZ. 

B. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym – zał. nr 5 do SIWZ. 

C. Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące – 

zał. nr 6 do SIWZ. 

D. Ewentualnie pełnomocnictwo, 

E. Dowód wniesienia wadium. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w formie faksu, nr faksu: (71) 316 21 23 bądź pisemnie w siedzibie  Gminy  Sobótka   

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka  

1. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 

dokumentów przekazanych w formie faksu przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w pkt. 1 niniejszego działu, 

umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią. 

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres 

Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
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w sprawach merytorycznych: 

Dominik Szwedowski – tel. (71) 335 12 56 

w sprawach specyfikacji:  

Jakub Zawada – tel. (71) 335 12 38 

 

VIII.     Wymagania dotyczące wadium 

 Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 15 000,00 zł ( słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).  

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może 

być wniesione w jednej z następujących  form: 

1)w pieniądzu, 

2)w 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. z 2007r. Nr 42, 

poz. 275, z późn. zm.); 

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w banku:  

Banku Spółdzielczym w Katach Wrocławskich, Oddział w Sobótce  

nr: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004  

z dopiskiem „wadium przetargowe – postępowanie Dostawa – zakup energii elektrycznej dla 

oświetlenia drogowego, obiektów należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 

roku” , zaś dowód wniesienia wadium musi dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w 

pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 

Zamawiającego.  

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądzu musi spełniać następujące wymagania:  

1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, 

2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą a określonemu w 

specyfikacji,  

3) musi być bezwarunkowe i nieodwołane, nie może zawierać zapisów ograniczających zakres 

odpowiedzialności gwaranta (poręczyciela). 

 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądzu, oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.  

Wadium w formie innej niż w pieniądzu wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  

Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2  ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.  

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.  

 

IX.  Termin związania z ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

X.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 

Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów z opisanymi w 

dziale VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do niniejszego SIWZ. 

3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być 

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

oferenta. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” powinien być 

sporządzony zgodnie z tym wzorem. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej oryginalności. 

6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego 

można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko 

podpisującego. 

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

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

poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

  9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/             

      zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco: 

 

Oferta na wykonanie zamówienia: 

„Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów należących do 

Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku „ 

Nie otwierać przed 19.12.2013r., godz.10.30. 
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10.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 6 powyżej, będzie dodatkowo 

oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć 

stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

11.Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie opisanej „Informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa”. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.  Gmina  Sobótka, ul. Rynek 1 , 55-050 

Sobótka,  sekretariat w pok. Nr 1,  

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2013 r, o godz. 10:00   

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego sala nr 11 w dniu  składania 

ofert  tj. 19.12.2013r. o godz. 10:30. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością 

rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. 

potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 

ofert w terminie określonym w SIWZ). 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację 

dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia, okres ważności 

oferty, warunki płatności zawartych w ofertach. 

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 

obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie 

informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te 

informacje. 

6. Oferty oceniane będzie dokonywać komisja: 

7. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie następującego kryterium: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena  100 % 

 

8. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja 

przetargowa dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru: 
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             cena oferty najniższej 

     ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------ x 100 pkt  

                              cena oferty badanej 

 

9. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 

10. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego wynosi poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego wynosi 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

11. W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz stosownie 

do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ. 

14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie. 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając stosowne uzasadnienie. 

      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których 

mowa w pkt. a niniejszego punktu, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

15. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

 wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy.  

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty  

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe 

stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ceny 

jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w 

złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia między 
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Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą  w złotych polskich. Wykonawca oblicza cenę 

brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. Cena jednostkowa netto (tj. 

cena bez podatku VAT) podane w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w 

przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

XIII. Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

Zgodnie z art. 144 ustawy, zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień 

umowy: 

1) zmiana terminu określonego w umowie w przypadku:  

a) wstrzymania wykonywania usług przez Zamawiającego, 

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania usługi,  

d)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

e)na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

2) Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym,  

3) Zamawiający rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zamówienia w 

zakresie zmiany ilości punktów poboru energii, w przypadku:  

          a) rezygnacji z punktów poboru energii, 

           b) zwiększenia ilości punktów odbioru energii  w rozmiarze nie większym niż 10%  

            punktów odbioru energii. 

 

         Powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony umowy.  

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o   

           udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy a także innym osobom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych zasad udzielenia zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ww. ustawy. 
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XVI. Wykaz załączników do SIWZ     

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

Załącznik nr 4 –Formularz oferty; 

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o nie powierzaniu części zamówienia podwykonawcom; 

Załącznik nr 7 -  Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy;    

Załącznik nr 8 –  Wzór umowy; 

 

        Zatwierdził: 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE 

ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

„Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów 

należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku” 

 

 

 Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z  kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń – oświadczam, że spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych  dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
    wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................., dnia ..................... 

 

 ……………………………………………………… 
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych 

 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

   

.................................................. 

 Wykonawca(pieczęć firmowa) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 i ART. 24 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

 

 

„Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów należących do 

Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku” 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

......................................., dnia ..................... 

 

 

 

……….....................…..………………………. 
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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                                                    Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 

......................................................... 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 

Niżej podpisani .....................................……………………………...........................................… 

 

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

działający w imieniu i na rzecz:  
 

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

 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………........…………. 

 
 

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ………………………………….......…………. 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, 

obiektów należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku” do obiektów  

Zamawiającego składamy niniejszą ofertę: 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę jak niżej: 

 

1. Cena energii elektrycznej za 1 625 208  kWh. 

 
Wartość netto: ………………………………..............................................………zł 

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

Podatek VAT: …………………………zł, według stawki 23% 

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

Wartość brutto: …………………………………......zł 

(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 
 

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

      2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych     określonych w 

Formularzu cenowym  oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. 

Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień 

składania oferty.  
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

Oświadczamy , iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę lub promesę umowy 

TAURON Dystrybucja S.A umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja   S.A do obiektów Zamawiającego.  

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 

do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na 

dzień składania oferty. 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

........................................... i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu. 

 
 

*  W przypadku gdy nie dotyczy – skreślić 

 

 

       

        
  

 

 

 

     Podpis Wykonawcy, pieczątka 
 

 

 

 

 Miejsce i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 

 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 
 

 

Cena energii elektrycznej * 

  
Cena Netto 

Wartość 
Vat** 

Cena 
Brutto 

Cena jednostkowa za energię elektryczną 
czynną - całodobową w zł/kWh       

 
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Miejscowość, data    Podpis Wykonawcy, pieczątka 
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                      Załącznik nr 6 do SIWZ 

  
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 

 
„Dostawa – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów 

należących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych w 2014 roku”  

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 

 
Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie 

powierzę wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie dostaw energii 

elektrycznej.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
         
 
 
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 
 

  Miejsce i data 
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                 Załącznik Nr 7 do SIWZ  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 

 Oświadczam, że posiadam zawartą umowę nr ............................... z dnia 

.......................o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartą  z OSD, 

tj............................................................................................................................................ 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej OSD.  

 

 

 

......................................... 

data i podpis Wykonawcy 
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         Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór umowy  

 

Zawarta w dniu……………… w ................. pomiędzy Gminą ................. z siedzibą ................... , 

....................., REGON ................, NIP: ................. zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – Stanisława Dobrowolskiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Sobótka – Eugenii Pawłowskiej 

 

a................................................................................................................................................... 

.......................................................................... nr KRS............................................ ................. 

REGON:……………………………………………………………………….. 
NIP…………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.),  

 

o następującej treści: 
 

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami. 

 

 

Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące 

zasady i warunki dostawy energii elektrycznej: 
 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10. kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm., zwanej 

dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. 

zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami 

niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).  

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja 

S.A  (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług 

dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki 

sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu/obiektów, do 
którego/których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 2. Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

4) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 

5) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń 

6) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów objętych Umową  

7) sporządzenia raportu na koniec danego okresu obowiązywania umowy zużycia energii 
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru liczonych  w kWh ujętych w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy. Przedmiotowy raport będzie dostarczony z fakturą Vat za ostatni miesiąc 

okresu rozliczeniowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w 

tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń 

głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych 
ze sprzedażą tej energii. 

4. Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej 
utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku 

rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub 

zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym 

fakcie. 

5. Zamawiający informuje , że okres obowiązywania dotychczasowych umów na dostawę energii 
elektrycznej mija z dniem 31.12.2013 r. 

6. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 

układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w 
dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru 

energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego 

zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 
§ 3. Bilansowanie handlowe 

i. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie 
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 

pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego. 

ii. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

iii. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

niezbilansowaniem. 

4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z 

niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują 

Wykonawcy. 

 

§ 4. Standardy jakościowe 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

8. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w 
przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie przesyłu oraz 

awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 
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9. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w 

wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami 

do ww. ustawy. 

 

 

 
§ 5. Ceny i stawki opłat 

 

1. Strony ustalają jednostkową cenę za energię elektryczną w zł/kWh dla obiektów Zamawiającego i 
jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy : 

IV. netto .............., cenę brutto zł/kWh.....................  
V. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podane w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym.  

2. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

3. Podana w ust. 1 powyżej cena obowiązuje w okresie od ................... r. do ..................r. 

 

§ 6. Rozliczenia 

9. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD działającym na danym terenie Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 

kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – 

rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do 
obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek 

VAT. 

10.  Do należnej  faktury Vat należy dołączyć szczegółowe rozliczenie zużycia energii elektrycznej dla 

każdego punktu poboru energii indywidualnie. 

11. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na 

podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za 
okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych 

przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez 

liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy 

uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności 

mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

12. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 

układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

13. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 
energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur 

Vat. 

14. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 
na koniec okresu rozliczeniowego fakturę, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę 

odczytów liczników pomiarowych od OSD. Należności wynikające z faktury będą płatne w 

terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku doręczenia faktury w czasie 

umożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w 
czternastym dniu od dnia otrzymania przez Odbiorcę/Płatnika faktury. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i dostarczania faktur Vat na adres 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy.  

16. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tyko za faktyczną zużytą ilość kWh. W przypadku 

niewykorzystania prognozowanej ilości kWh określonej w SIWZ, Wykonawca nie będzie żądał 

wynagrodzenia. 
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§ 7. Płatności 

1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 

wierzyciela. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami 

ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury Vat w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od daty 

otrzymania faktury. 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

 

§ 8. Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii w 
przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz 

innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z 

zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 
płatności. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 

wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży 

energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i 

obowiązujących przepisów Prawa energetycznego oraz Kodeksu Cywilnego. 
§ 9. Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że umowa wchodzi w życie  z dniem podpisania, jednak rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej nastąpi, nie wcześniej, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia 

do sieci OSD,  oraz nie wcześniej  niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz 
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.  

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia  .................... (z zastrzeżeniem, że 

termin dostawy energii elektrycznej wynosi  12 m-cy).  

 

§ 10. Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 
wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny 
podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest 

energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej dla punktów PPE 

zaznaczonych w zał. nr.1 w do SIWZ, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy 
pełnomocnictwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy w  zawarciu przez Zamawiającego z OSD umowy 

dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. w szczególności 

przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania, o ile 
Zamawiający nie jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej.  

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 
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5. Wszelkie zmiany do Umowy, będą następowały zgodnie z zapisem §12 niniejszej umowy i 
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w 

Załączniku nr 1 Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii. 

Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części 
zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej 

 

§ 12. Zmiana postanowień umowy 

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

2) Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 9 ust. 2 niniejszej umowy, 

w szczególności: 
8) wstrzymania wykonywania usług przez OSD, 

9) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

10) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,  

11) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności,  

12) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

3.     Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń: 

1) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

2) zmiany ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany 

stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość 

VAT . 

3) zmiany ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

§ 13.  

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 
jeden dla Zamawiającego. 

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Lista obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (załącznik nr 1 do SIWZ) 

- Pełnomocnictwo (załącznik nr 9 do SIWZ) 

 

Wykonawca         Zamawiający
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Zał..nr.9 

…………………., dnia _______________ r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane klienta) 

 
(dalej: Zamawiający) 
 
reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 

 
 
Zamawiający niniejszym upoważnia: 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane Sprzedawcy) 

 
(dalej: Wykonawca) 

 
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 
 

a) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, 

b) składania oświadczeń woli w zakresie (i) wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 

usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia (ii) o rozwiązaniu 
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umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem 

umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, z uwzględnieniem wskazanych poniżej taryf 

oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów,  

tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

 
Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 
 
Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi: 
 
 
 
 

L.p. Lokalizacja Nr. ewidencyjny Wnioskowana moc 
umowna [kW] 

Wnioskowana taryfa 
dystrybucyjna 

1. Kunów ul. Nasławicka dz./146/1                         
55-050 Sobótka   Świetlica Wiejska 

 

551183029 
 

16,1 
 

C12a 

2. Nasławice ul. Komuny Paryskiej dz.3                      
55-050 Sobótka  Boisko Sportowe 

 

551183025 
 

17,0 
 C12a 

3. Ręków ul. Poprzeczna dz.48/3                          
55-050 Sobótka   Boisko Sportowe 

 

552083056 
 

16,1 
 C12a 

 

 


