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Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia poniżej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną w dalszej części SIWZ 

ustawą lub Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej 

 

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

09.00.00.00-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

 

  



ROZDZIAŁ I. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j Dz.U. z 2017 poz. 220) dla niżej wymienionych lokalizacji. 

Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Średnioroczne 

zużycie zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Olsztynie  

przy ul. Niepodległości 53/55. 

 

Część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Koszalinie  

przy ul. Partyzantów 15A. 

 

Część 3 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Parzniewie  

przy ul. Przyszłości 1 (Laboratorium Oceny Mleka). 

 

Część 4 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Zabierzowie 

przy ul. Cmentarnej 6. 

 

Część 5 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Rzeszowie  

przy ul. Hanasiewicza 6. 

 

Część 6 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Poznaniu  

przy ul. Naramowickiej 144. 

 

Część 7 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Poznaniu  

przy ul. Naramowickiej 135. 

 

Część 8 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Wisełce  

przy ul. Nowowiejskiej 27. 

 

Część 9 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Warszawie  

przy ul. Sokołowskiej 3. 

 

2. Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV: 

09.00.00.00-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w załączniku nr 1 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, 

służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do 

zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu 

niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości energii. Ewentualna zmiana 

przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 

poza rozliczeniem za faktycznie zużytą̨ ilość́ energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 

4. Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD wskazanymi w Załączniku nr 1 do 

SIWZ.  

5. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego 

zamówienia, posiadać umowę̨ dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

właściwym dla obiektów Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 

zamówienia podstawowego opisanego w niniejszej SIWZ w wysokości 20%.  

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej. 

  



ROZDZIAŁ II. 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim: 

1) oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ; 

2) dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo udzielone przez uprawnione osoby. 

Pełnomocnictwo zostanie złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie; 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą 

należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

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

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące 

ofertę. 

8. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale V i VI SIWZ, 

jak również pełnomocnictwem i innymi żądanymi dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, 

w zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: 

1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności: 

a) formularz oferty + załączniki do oferty, 

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV SIWZ, 

c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ; 

2) wszystkie kartki należy ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp. (za wyjątkiem dokumentów 

zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy). 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ III. 

Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

  



ROZDZIAŁ IV. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

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

odrębnych przepisów.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję zezwalającą na obrót 

energią elektryczną. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

d) Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie; 

2. Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego na 

podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty wstępnego oświadczenia, (którego wzór stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ).  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 zostaną spełnione w 

sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ V. 

Przesłanki wykluczenia wykonawców 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.  

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę (zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku, do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.). 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy Pzp i art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie rozdziału V ust. 4 SIWZ.  

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

  



ROZDZIAŁ VI. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

wskazujących brak podstaw wykluczenia  
 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu – wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia lub dokumenty: 

a) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny 

ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o który mowa w rozdziale VI ust.3 pkt c) składa odpowiednio dokument potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

  



10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. W zakresie dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt c) albo odpowiadających im dokumentów 

określonych w ust. 7 – w przypadku wskazania dostępności dokumentu (tj. odpisu z właściwego 

rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 

wskazane przez wykonawcę dokumenty.  

 

ROZDZIAŁ VII. 

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi 

w SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o którym 

mowa w rozdz. V SIWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty o których mowa w 

rozdz. VI ust. 1 pkt a) oraz ust. 3 pkt c) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  

 

ROZDZIAŁ VIII. 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku 

polskim, drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 4. 

2. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub za 

pomocą faksu. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie scanu opieczętowanych i 

podpisanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.  
Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

składane na skutek wezwania zamawiającego do uzupełnienia nie wystarczy przesłać faksem lub drogą elektroniczną. Muszą 

one wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie także w formie pisemnej. Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne niż 

oświadczenia) Wykonawca powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Taki 

wymóg wprowadza wprost § 14 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…). 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają do oferty pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 

4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 



7. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.kchz.agro.pl opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz 

niniejszą SIWZ. 

8. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: 

1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania 

Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; 

zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; 

zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 

2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem 

Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; 

rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 

9. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: 

- osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami, w sprawach merytorycznych i związanych z procedurą 

zamówienia: Marcin Czajka, tel. 22 631 82 79, adres e-mail do korespondencji: m.czajka@kchz.agro.pl 

Godziny pracy: godz. 7.30-15.00 (poniedziałek - piątek) 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 11. 

 

ROZDZIAŁ IX. 

Wadium 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ X. 

Termin związania ofertą 

 

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

ROZDZIAŁ XI. 

Składanie ofert 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób 

zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą ma posiadać 

następujące oznaczenie: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3,01-142 Warszawa 

„Oferta w postępowaniu znak ZP-461-10/2017 – dostawa energii elektrycznej” 

4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie (pokój nr 3) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 

przy ul. Sokołowskiej 3, w terminie do dnia 21.12.2017 r. do godz. 10.00. 

5. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. 
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ROZDZIAŁ XII. 

Zmiana i wycofanie ofert 
 

1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad 

jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, 

które postanowienia oferty są zmieniane. 

4. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego 

przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, 

musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 
 

ROZDZIAŁ XIII. 

Otwarcie ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 

przy ul. Sokołowskiej 3, Mała sala konferencyjna. 

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.kchz.agro.pl informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 

ROZDZIAŁ XIV. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych 
 

1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

3. Cena detaliczna musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie Rzeczypospolitej Polskiej (PLN) 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie Formularza Cenowego, stanowiącego załącznik 

nr 2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach 

umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ XV. 

Kryteria oceny ofert 
 

Oferty oceniane będą według kryterium: cena ofertowa brutto – 100 % 
 

Opis sposobu obliczania punktacji: 

, gdzie 

 - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa brutto 

 - najniższa cena ofertowa brutto 

 - cena ofertowa brutto podana w ofercie ocenianej 
 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów zawartych w SIWZ. 
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ROZDZIAŁ XVI. 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Podczas oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. 

Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o 

zamówienie publiczne 

 

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej niż po upływie 

terminu określonego w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki określone wart. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania 

do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy 

podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

6. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XIX. 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

  



4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób; 

3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone 

w pkt 1 i 2. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

ROZDZIAŁ XX. 

Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 

 

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ 

możliwości dokonania takich zmian lub zmian przewidzianych w ustawie Pzp. 

2. Zamawiający, dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość waloryzacji ceny paliwa w następujących 

przypadkach: 

- przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego, 

- przy zmianie podatków pośrednich, 

- przy zmianie cen producenta lub hurtownika, 

- przy zmianie cen urzędowych, 

- przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem, 

- przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego 

przez Prezesa GUS. 

3. Oprócz możliwości dokonania zmian w umowie, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu 

umowy, niewymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany 

postanowień umowy w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 

ROZDZIAŁ XXI. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać udostępnione po upływie 

terminu ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według 

następujących zasad: 

1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: 

a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 

2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może 

samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub innych środków 

technicznych służących utrwalaniu obrazu; 



3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, 

zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia 

dokumentów; 

5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w 

godzinach od 7.30 do 15.00; 

6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie znacząco 

utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do 

przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 

 

5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.: 

1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – formularz oferty; 

3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24 ust. 11; 

6) Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy; 

 

  



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp Punkt poboru energii Dystrybutor energii elektrycznej 
Moc 

umowna 

[kW] 

Grupa 
taryfowa  

OSD 

Przewidywana 

dwuletnia 

wielkość 
zużycia 

energii 

elektrycznej 

[kWh] 

Dystrybutor OSD 

1 
Olsztyn 
ul. Niepodległości 53/55 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130 
80 – 557 Gdańsk 

49 C21 70 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 
OSD: Energa – Operator S.A Oddział 

Olsztyn 

2 
Koszalin 

ul. Partyzantów 15A 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130 

80 – 557 Gdańsk 

50 C21 150 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 

OSD: Energa – Operator S.A Oddział 

Koszalin 

3 
Parzniew 
ul. Przyszości 1 LOM 

PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Warszawa 
ul. Marsa 95 

04 – 470 Warszawa 

70 C21 250 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 
OSD: PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Warszawa - Rejon 

Energetyczny Pruszków 

4 
Zabierzów 

ul. Cmentarna 6 

Tauron Dystrybucja SA 

ul. Podgórska 25A 
31 – 035 Kraków 

25 C21 10 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 

OSD: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 
 Kraków 

5 
Rzeszów 

ul. Hanasiewicza 6 

PGE Dystrybucja SA 

ul. Garbarska 21A 

20 – 340 Lublin 

6 C11 15 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 
Dystrybutora OSD 

OSD: PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów 

6 

Poznań 
ul. Naramowicka 144 

Enea Operator Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58 

60 – 479 Poznań 

27 C12a 20 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 

OSD: ENEA Operator Sp. z o.o. 
Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji 

Poznań 

Poznań 

ul. Naramowicka 135 
227 C12a 40 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 

OSD: ENEA Operator Sp. z o.o. 

Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji 
Poznań 

7 
Wisełka 

ul. Nowowiejska 27 

Enea Operator Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58 

60 – 479 Poznań 

17 C12a 5 000  

układ pomiarowo-rozliczeniowy 
Dystrybutora OSD 

OSD: ENEA Operator Sp. z o.o. 

Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji 

Gryfice 

8 
Warszawa 
ul. Sokołowska 3 

Innogy 

Stoen Operator Sp. z o.o. 
ul. Piękna 46 

00 – 672 Warszawa 

75 C21 300 000 

układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Dystrybutora OSD 
OSD: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

Rejon Dystrybucji Warszawa 

 

Zamawiający (jednostka budżetowa Skarbu Państwa) dysponuje tytułem prawnym do każdej z opisanej przedmiocie 

zamówienia nieruchomości. Zamawiający posiada prawomocne Decyzje Prezydenta Miasta bądź Starosty o nadaniu 

trwałego zarządu dla wymienionych nieruchomości. Wszystkie nieruchomości mają założone Księgi Wieczyste z 

aktualnymi wpisami. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

dla 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

 

 

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O 

ZAMÓWIENIE 

a) nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................. 

b) kod, miejscowość ............................................................................................................ ................ 

c) REGON...................................................... NIP ............................................................. ..................... 

d) e-mail: ....................................................., internet: http:// .................................................................. 

e) tel. ............................................................ fax. …………………………………………………........ 

f) osoba do kontaktu 

Imię i Nazwisko …………………..…….……….. e-mail: ……………..………………………… 

tel. ............................................................ fax. …………………..………………………………….. 

ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......………………………………………… 

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

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - 

 podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej" 

 

Składamy ofertę na ..... część zamówienia (należy wpisać numer części na którą wykonawca składa 

ofertę i wypełnić tabelę dla właściwej części). 
 

Nr 
części 

Punkt poboru energii 
Grupa 

taryfowa 

OSD 

Maksymalne 

zużycie 
energii (kWh) 

w okresie 

dwuletnim 

Cena 

jednostkowa 
netto* 

(zł/kWh) 

Wartość 

netto** 
kol(4)x kol(5) 

(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT (%) 

Wartość 

podatku VAT** 
kol(6)xkol(7) 

(zł) 

Wartość brutto** 
kol (6)+kol (8) 

(zł) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Olsztyn 
ul. Niepodległości 53/55 

C21 70 000      

2 
Koszalin 
ul. Partyzantów 15A 

C21 150 000      

3 
Parzniew 
ul. Przyszłości 1 

C21 250 000      
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4 
Zabierzów 

ul. Cmentarna 6 
C21 10 000      

5 
Rzeszów 

ul. Hanasiewicza 6 
C11 15 000      

6 

Poznań 

ul. Naramowicka 144 
C11 20 000      

Poznań 

ul. Naramowicka 135 
C11 40 000      

7 
Wisełka 

ul. Nowowiejska 27 
C12a 5000      

8 
Warszawa 

ul. Sokołowska 3 
C21 300 000      

MAKSYMALNA CENA OFERTOWA NETTO: 

(suma pozycji w kol. 6) 
 

WARTOŚĆ PODATKU VAT: 

(iloczyn maksymalnej ceny ofertowej netto i stawki podatku vat ........%) 
 

MAKSYMALNA CENA OFERTOWA BRUTTO: 

(suma maksymalnej ceny ofertowej netto i wartości podatku vat) 
 

 
Słownie: ........................................................................................................................... zł brutto. 

 

* należy wpisać́ cyfry z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku 

**  należy wpisać́ cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

 
 

1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub wyczerpania 

wartości umowy. 

2. Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

warunkami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że występując wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiamy następującego 

pełnomocnika 

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

do : ………………………………………………………………………...................................... . 
(tylko jeśli dotyczy - podać zakres pełnomocnictwa – art.23 ustawy Pzp ) 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsza ofertą i na warunkach określonych 

w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: 

.....……………………………………………………………………………….………………….. . 
(wpisać pełną nazwę i dokładny adres) 

8. Oświadczamy, że podwykonawcom (proszę wskazać firmę/nazwę podwykonawcy) zamierzamy 

powierzyć następującą część zamówienia: 

Podwykonawca/podwykonawcy:................................................................................................... ..... 

Część zamówienia: ..………………………………………………………………………………. . 

Oferta zawiera łącznie ……………. ponumerowanych i parafowanych stron. 
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9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów: 

…..…………………………………………………………………………………………………..., 
(tylko jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ............................................................................................................................. .................. 

2) ............................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................. .................. 

4) ............................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................. .................. 

6) ............................................................................................................................................... 

 

 

 

…………………………………………………………………. 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej”  

prowadzonym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 

1 pkt 2 SIWZ. 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1:  

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

Zamawiającego w Rozdziale IV pkt 2 SIWZ, dotyczących części polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot) 

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

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

2) ..………………………………………………………………………………………………………….……. 

(wskazać podmiot) 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… 

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

  

 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

                                                             
1 Należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. W przeciwnym przypadku należy pozostawić 

niewypełnione lub przekreślić. 



ZP-461-10/2017 

Strona nr 17 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej”  

prowadzonym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  

pkt 12-23 ustawy PZP. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP i 

wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym  ogólnodostępnej i bezpłatnej  

bazy danych, z których Zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument. 

Adres internetowy: …………………………………………………………………………. 

.................................. , dnia ......................      …….………................................................. ........ 

                                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp2 (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

.................................. , dnia ......................      …….………................................................. ........ 

                                                                                                                                  (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

  

                                                             
2 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie wypełnione 

lub przekreślić. 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:  

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

niniejszym postępowaniu, tj.:   

1) ………………………..………………………………………………………………………………………… 

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

2) ……………………………..…………………………………………………………………………………… 

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

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                                    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami, tj.: 

1) ………………………………………………………………………………………………..………………… 

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

2) ……………………..…………………………………………………………………………………………… 

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

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

.................................. , dnia ......................      …….………................................................. ........ 

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ34. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579, dalej: ustawa PZP): 

 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 

.................................. , dnia ......................      …….………................................................. ........ 

                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 

184 ze zm.). 

 

 

.................................. , dnia ......................      …….………................................................. ........ 

                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

  

                                                             
3  Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2  
4 UWAGA!!! Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA nr  ............... 

 

zawarta w dniu ................... 2017 r., pomiędzy: 

Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 3, posiadającym  

NIP 527-25-29-237, REGON 017184923, który reprezentuje: 

............................ – Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………., z siedzibą w ………………………………., wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców przez …………………… pod nr ………………….., nr NIP …………………….., 

reprezentowanym przez:.............................. 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego zamówienia udzielonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”; 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą i sprzedażą 

energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Zamawiającego, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) oraz w 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 

b. Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 

niniejszej Umowy; 

c. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej 

przez dany rodzaj odbioru; 

d. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 

elektrycznej; 

e. punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 

energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

f. faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych; 

g. okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń 

do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 

OSD; 

h. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220); 

 

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

 

§ 2. 

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

energii elektrycznej dla punktów poboru zlokalizowanego w…………………….. (w zależności od 

części, na którą złożono ofertę) określonego w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Szacowana ilość energii elektrycznej która może być zakupiona w okresie obowiązywania umowy 

do punktu poboru określanego w Załączniku nr 1 do umowy wynosi łącznie …………………. kWh, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii elektrycznej 

podanej w ustępie 2 i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 

4. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej 

dla punktu poboru wymienionego w Załączniku nr 1 określane są w Umowie o świadczenie usług 

dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

5. Sprzedaż odbywa się̨ za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do ………….(nazwa OSD), 

z którym Wykonawca będzie miał zawartą umowę̨ 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. 

Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji 

................., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę̨ z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

8. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 

 

§ 3. 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone zgodnie z Ustawą i przepisami 

wykonawczymi wydanych na jej podstawie. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi oraz w innych przypadkach 

niewymienionych wprost w umowie, w tym za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej 

odbiorcy końcowemu, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty 

według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

określającym te stawki. 

 

§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, 

b. terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

b. przyjmowanie od Zamawiającego przez całą dobę, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i 

reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się̨ terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

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

wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień́ publicznych. 
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§ 5. 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana dla punktu poboru według cen jednostkowych: 

 cena jednostkowej netto energii elektrycznej wynosi ...................... zł/kWh; 

 cena jednostkowa brutto energii elektrycznej wynosi ...................... zł/kWh. 

2. Ceny jednostkowe netto określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla punktu poboru przy ul. ……………………….., jako iloczyn ilości dostarczonej 

energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 

układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 

ust. 1 Umowy. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo - rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego 

zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

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

Wykonawcę. 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu 

dystrybucyjnego, oddzielnie dla każdego punktu poboru. 

 

§ 6. 

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, 

jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający 

złoży reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni, od daty jej złożenia. 

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

 

§ 7. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 r. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi 

nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.  

2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez 

Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest obowiązywanie umowy 

dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostanie ważna przez cały 

okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy – tj. rozliczenie zobowiązania za zużytą energię elektryczną. 

 

§ 8. 

1. 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. 
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2. W przypadku przerw w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. gdy przerwa wyniesie co najmniej 

48 godzin w ciągu roku, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę 

kary umownej równej wysokości bonifikaty należnej mu za okres od dnia powstania przerwy do 

dnia odstąpienia od umowy. Za przerwę będzie traktowany brak dostawy energii do danego obiektu.  

3. Kara za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 wynosi 10% wartości szacunkowej 

niezrealizowanego zamówienia.  

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  
 

§ 9. 

1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: ………………………........................................... 

b. ze strony Wykonawcy: …..………………………………………………….. 

2. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1, może 

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

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

umowy innym osobom. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustaw – Prawo zamówień publicznych i 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 11. 

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

polubownie. 

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

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, podpisanego przez obie strony. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku: 

a. zmian stawek podatków i innych opłat, 

b. zmian cen, stawek, taryf obowiązujących z mocy prawa, 

c. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku 

zmiany: 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

Jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę i Wykonawca 

bezspornie udowodni wysokość zmian i ich wpływ na koszt realizacji umowy. 

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie wskazanych w niniejszym paragrafie jest złożenie przez 

stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) opis wpływu zmiany na wykonanie umowy. 

6. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie postanowienia 

opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zobowiązania Stron do wprowadzenia zmian do 

umowy. 

7. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§12. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony i 

podpisano bez zastrzeżeń. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

a. Załącznik nr 1: Lista obiektów wraz z szczegółowymi informacjami 

b. Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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.........................., dnia .......................... r. 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

............................................................................................................................. ....................................... 
(dane Klienta) 

(dalej: Zamawiający) 

reprezentowany przez: .................................................................... 
(dane osoby / osób reprezentujących) 

Zamawiający niniejszym upoważnia: 

.................................................................................................................................................................... 
(dane Wykonawcy) 

(dalej: Wykonawca) do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

1. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,  

2. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 

sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem taryf 

oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i 

przedłożyć́ Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

 

Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


