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Część I. NAZWA i ADRES I ZAMAWIAJĄCEGO
1.Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
tel. 44 756-15-22, fax. (44) 756-15-23
NIP 768-17-19-189
www.bip.mniszkow.pl., e-mail: przetargi@mniszkow.pl
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Wójt Gminy
Mniszków, który powierzył zastrzeżone dla kierownika zamawiającego czynności sekretarzowi
gminy.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na
rzecz jednostek organizacyjnych:
1) Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą, Bukowiec nad Pilicą 34, 26-341 Mniszków
2) Szkoła Podstawowa w Mniszkowie ul. Piotrkowska 72, 26-341 Mniszków
3) Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym, Błogie Rządowe 39, 26-341 Mniszków
4) Szkoła Podstawowa w Stoku, Stok 40, 26-341 Mniszków
3.Pojęcia użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) ustawa Pzp -ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2) SIWZ -niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) PPE – punkty poboru energii elektrycznej
4) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego.
Część II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 poz. 1843).
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z
2019 poz. 1843).
Część III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup w 2020 roku energii elektrycznej
dla Gminy Mniszków (punkty poboru energii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) oraz dla
jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne.
2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie realizacji zamówienia
szacuje się w wysokości: 255299 kWh, w tym taryfy: C12a-87%, C11-13%.
Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić
wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%.
3. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że
wszyscy Odbiorcy energii, których dotyczy zamówienie, nie są przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.
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4.Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub
nazwy własne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5.Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci,
określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii
elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z
dnia 29 grudnia 2017r.
6.Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia
w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu
OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane
przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany
sprzedawcy.
7. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana nastąpi po raz kolejny i zamawiający posiada
umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących
umów.
8. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy,
wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie
sprzedawcy (art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.)
9. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów
odbioru energii, wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. Liczba nowych
punktów odbioru energii może być mniejsza od 10% ilości obiektów wskazanych w załączniku
nr 9 do SIWZ.
10.Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do
projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizacji zawartej z Wykonawcą umowy
sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu
Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
11.Wykonawca będzie dostarczał i rozliczał w okresie obowiązywania umowy energię
elektryczną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od
szacunkowych prognoz jej zużycia.
12.Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia oddzielnych umów dla gminy oraz dla jej
jednostek organizacyjnych (szkoły).
13. Dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie
z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t.j Dz.U. z 2019 poz. 755) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, normami i innymi przepisami prawa.
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14.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 09300000-2 energia
elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 elektryczność.

Część IV. Termin wykonania zamówienia*
Termin wykonania zamówienia: od dnia …….01.2020 r. do 31.12.2020 r.
* Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza termin rozpoczęcia wykonywania
zamówienia, zgodny z datą zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, jednak nie
wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD, z
zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020 roku.
Część V: Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
-zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków:
1)Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
a)Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Posiadanie aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –
Teren, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów Zamawiającego.
2)Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W takim przypadku zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy
Prawo zamówień publicznych tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.Dz.U.2019 poz.243 ) 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 zarzucił likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe
(t.j.Dz.U.2019.poz.498).
CZĘŚĆ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia składane przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji
(według załącznika nr 2 SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia oświadczenie (zał. nr 2 SIWZ) składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w
oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (zał. nr 2 SIWZ).
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o nie podleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 SIWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniach w załączniku nr 2, składanych jednocześnie z ofertą
stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w I etapie badania ofert.
W II etapie badania ofert Zamawiający będzie wzywał wykonawców , których oferty
zostały najwyżej ocenione do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów:
I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
- warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
2. Zamawiający żąda aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Oświadczenia, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień składania ofert, potwierdzającego
posiadanie aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –
Teren, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów Zamawiającego.
- warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
- warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku.
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II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załączniki Nr 4),
2.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy prawo zamówień
publicznych.(załącznik nr 5)
3.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 6),
4.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (składane w terminie 3 dni po opublikowaniu na stronie internetowej
informacji z oceny ofert - załącznik nr 7); w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.Odpisu (nie starszego niż 3 miesiące) z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o ocenie ofert jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w części VI pkt II składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa
w pkt III 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.
Kolejność działań związanych z wyborem oferty ( art. 24 aa. ustawy pzp):
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Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
Inne dokumenty nie wymienione w części VI.
1) Formularz ofertowy zał. nr 1 SIWZ
2) Formularz cenowy zał. nr 1.1 SIWZ
3) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w SIWZ.
4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika
bezpośrednio z załączonych do formularza ofertowego dokumentów tj. z odpisu
z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem notarialnie.
CZĘŚĆ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy winni przekazywać z zachowaniem formy
pisemnej, na adres podany w części I SIWZ, lub drogą elektroniczną na adres:
przetargi@mniszkow.pl.
2. Wszystkie informacje dotyczące czynności podjętych przez Zamawiającego będą
umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.mniszkow.pl.
3. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku
potwierdzenia otrzymania wiadomości.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
uznaje (poprzez domniemanie), iż wysłana przez niego wiadomość (na podany przez
Wykonawcę numer faksu, lub adres e-mail) została doręczona Wykonawcy w sposób
umożliwiający mu zapoznanie się z treścią wiadomości. Za datę powzięcia informacji uznaje
się dzień w którym informacja została przekazana.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli niezwłocznie odpowiedzi, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną przekazane jednocześnie wszystkim wykonawcom,
którym zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej zamawiającego www.bip.mniszkow.pl.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszcza na stronie internetowej.
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8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami – jak w formie pisemnej. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na
inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zamawiający informuje, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, Zamawiający informuje, że w odniesieniu
do:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Gmina Mniszków, ul.
Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków
a) tel. 447561522,
b) fax. 447561523
c) e-mail: mniszkow@mniszkow.pl
d) adres strony internetowej: www.bip.mniszkow.pl
e) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mniszkow.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Mniszków w 2020 roku”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny: ZP.271/21/2019/RK),
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019
poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/6792;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do
usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek
przechowywania dokumentacji postępowania będzie dłuższy niż określony w art. 97 ust. 1 Pzp,
dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez ten okres. Do przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679.
Część VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Część IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
1

2

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Część X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim (wskazany
jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub zgodnie z upoważnieniem, które
powinno być dołączone do oferty.
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
firmy.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
8.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
wykonawcę, bądź też przygotowane przez wykonawcę zgodnie z treścią SIWZ .
9.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec tę część oferty, która
nie podlega ujawnieniu innym uczestnikom postępowania ze względu na informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ta część oferty winna być oddzielona i oznaczona. Wykonawca nie może zastrzec
informacji dotyczących: ceny, adresu, nazwy firmy, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu przed
terminem składania ofert określonym na dzień 07.01.2020 r. godz.12:00
12.Potwierdzenie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być przygotowane, jak wyżej
opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,Zmiana”
lub ,,Wycofanie”. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.
Część XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków w sekretariacie do
godz. 12:00 do dnia 07.01.2020 r.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gminie Mniszków ul.
Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna w dniu 07.01.2020 r.
o godz. 12:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich
wpływu do Zamawiającego.

10

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
informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia,
okres ważności oferty, warunki płatności zawarte 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 z otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te
informacje.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który stanowi
załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty, na
podstawie własnej analizy przeprowadzonej w oparciu o informacje zawarte w SIWZ.
3.Ceny zawarte w formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena jednostkowa stanowią cenę wyliczoną w formularzu cenowym, w załączniku nr 1.1 do
SIWZ.
5. Cena jednostkowa zawarta w formularzu cenowym, o którym mowa powyżej musi być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
6.Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich odpowiednio przy pomocy zaoferowanych cen jednostkowych w taryfach C…
7.Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
8.Ceny jednostkowe netto (tj. cena bez podatku VAT) podane w formularzu cenowym będą
podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym.
9. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym.
10. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich .
11. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania
oferty.
CZĘŚĆ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Ocena ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone dot. części I oraz części II zostanie
dokonana przez zamawiającego w oparciu o ustalone poniżej kryterium:
cena – 100% (C)
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach, otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie
mniejsza liczba punktów, zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem do obliczenia
punktowego
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Cmin
Pn = ------------ x 100
Cx
gdzie:
Pn- wartość punktowa danej oferty
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Cx - cena brutto oferty badanej,
100 -współczynnik
CZĘŚĆ XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, w której
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po upływie którego umowa może być zawarta,
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
Część XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Część XVI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów
przyjętych w niniejszej SIWZ, zawartych zostanie 5 umów sprzedaży energii elektrycznej –
po jednej z każdym z Obiorców energii wymienionych w części I ust. 2 SIWZ, w zakresie
posiadanych punktów poboru energii.
2.Zamawiajacy dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną.
3. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy – załącznik nr 8.
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją zapisów niniejszej umowy.
5. O wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów umowy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy o ile zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 6) ustawy pzp.
7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt
1 , 2.
1) Ewentualne zmiany poszczególnej umowy dotyczyć mogą:
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a) zmiany osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub
Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy;
b) zmiany cen jednostkowych – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
oraz w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień
publicznych.
c) zmiany grup taryfowych i mocy umownych, dokonanych przez Zamawiającego – zmiana
dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do umowy;
d) zwiększenia lub zmniejszenia, na wniosek Zamawiającego, ogólnej ilości punktów poboru
energii – zmiana dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do Umowy.
(Wprowadzona zmiana nie może przekroczyć ilości równej 10 % wszystkich punktów poboru
dotyczących łącznie Gminy Mniszków i jednostek organizacyjnych, wymienionych w SIWZ.
W przypadku jednostek organizacyjnych, ilość punktów poboru może zostać zmieniona o 1
szt. (w odniesieniu do każdej jednostki), z zastrzeżeniem braku możliwości całkowitego
rozwiązania umowy zawartej z daną jednostką.)
2) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie
optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu
wydatkowaniu środków finansowych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) gdy wystąpią zdarzenia losowe.
3) Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi
wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w
terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
4) Zmiany do umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po
wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
CZĘŚĆ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
CZĘŚĆ XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CZĘŚĆ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW RAMOWYCH,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWIERANIE TAKICH UMÓW
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
CZĘŚĆ XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust.1 PKT 6 i 7 USTAWY PZP
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
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CZĘŚĆ XXI. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
CZĘŚĆ XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich
(PLN).
CZĘŚĆ XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
CZĘŚĆ XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ XXV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTA-WY
PZP
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ XXVI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA
PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez wykonawcę.
CZĘŚĆ XXVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
e-mail: przetargi@mniszkow.pl
adres strony internetowej: www..bip.mniszkow.pl
CZĘŚĆ XXVIII. PODWYKONASTWO
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
Podwykonawców.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia , której
wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania
Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o
podwykonawstwo. Jeżeli nie przedłoży takiej umowy , Zamawiający uzna ,że przedmiot
umowy wykona samodzielnie.
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane usługi należy
przedłożyć Zamawiającemu
fakturę do wglądu i oświadczenie Podwykonawcy
potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany zakres usług. W przypadku
niezatrudniania podwykonawców wraz z fakturą za wykonane usługi należy każdorazowo
przedłożyć oświadczenie o niezatrudnianiu podwykonawców.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub
przepisami.
6. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
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7. Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy/ców
jak za własne.

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1.
Formularz ofertowy
1.1 Formularz cenowy
2
Oświadczenia wykonawcy
3.
Punkty poboru energii -jednostki organizacyjne
4.
Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie
5.
Oświadczenie o braku wyroku sądu
6.
Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
7.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub
informacja o nie należeniu do grupy kapitałowej
8.
Projekt umowy
9.
Punkty poboru energii
10. Pełnomocnictwo

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
Sporządził : Renata Karbownik

Zatwierdził
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Załącznik nr 1 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 o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Mniszków w 2020 roku”
dla potrzeb Gminy Mniszków w roku 2020 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie

z

wymogami

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

znak:

ZP. 271/21/2019/RK za cenę jak niżej:
Cena energii elektrycznej, na podstawie formularza cenowego :
Wartość netto*: ………………………………………zł
(słownie:
……………………………………………………………………………..złotych)
Podatek VAT: …………………………zł,
(słownie:
……………………………………………………………………………...złotych)
Cena brutto**: …………………………………......zł
(słownie
………………………………………………………………………………złotych)
** Wartość, cena powinny 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 stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ oraz oszacowanego
zużycia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia .
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3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy
do 31.12.2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym
będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i jej modyfikacjami* i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy do SIWZ, w tym
termin płatności 21 dni i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
12. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w zapakowanym odrębnie załączniku
do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................... i nie
powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- formularz cenowy stanowiący załącznik 1.1 do SIWZ
- kopia KRS-u/ Ceiodg***
- oświadczenia – załącznik nr 2 SIWZ
-………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
*** W przypadku gdy nie dotyczy – skreślić

(podpis Wykonawcy, pieczątka)
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Cena energii elektrycznej (Obrót)
Prognozowana
ilość energii na
11 miesięcy

Cena
jednostkowa
Netto*
(zł/kWh)

Wartość
Netto (zł)

Współczynnik stawki
podatku
Vat**(zł)

Cena
Brutto***
(zł)

Energia
255299kWh
elektryczna
czynna
całodobowa w
taryfach C….
*Cena jednostkowa netto 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.
***Cena brutto = Prognozowana ilość energii x cena jednostkowa netto x współczynnik
stawki podatku Vat.
Współczynnik stawki podatku Vat wynosi:
1,00 dla 0% stawki podatku Vat,
1,05 dla 5 % stawki podatku Vat
1,08 dla 8% stawki podatku Vat
1,23 dla 23% stawki podatku Vat.
**** niepotrzebne skreślić
UWAGA: Wartość netto z kolumny 4 oraz Cena brutto z kolumny 6 w/w tabeli winny być
zgodne z cenami energii, podanymi w ust.1 formularza ofertowego. W przypadku
stwierdzonych niezgodności danych na formularzu cenowym ( z kolumn : 4, 6 ) z danymi na
formularzu ofertowym ( ust.1), Zamawiający odrzuci ofertę z powodu błędu w obliczeniu
ceny.

Miejscowość, data

Podpis Wykonawcy, pieczątka
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy

………………...

(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na zadanie pn:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Mniszków w 2020 r. ”
Oświadczam(y), że na dzień składania ofert:
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części
V pkt 1a, 1b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak:
ZP.271/21/2019/RK oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

...........................................................
(miejscowość data)
..................................................................……
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*
*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego, powołuję się na zasoby następujących podmiotów:
1. …………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)

w następującym zakresie:
2. ……….…………………………………………………………………………
(wskazać odpowiednie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna i finansowa))

Wymienione podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

...........................................................
(miejscowość data)
................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1
*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY (art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy
Pzp)
Oświadczam, że następujący podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1. …………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

...........................................................
(miejscowość data)

...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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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.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

...........................................................
(miejscowość data)
...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 3
Punkty poboru energii- jednostki organizacyjne Gminy Mniszków

Punkt odbioru
Szkoła Podstawowa w
Mniszkowie ul.
Piotrkowska 72, 26-341
Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Mniszkowie ul.
Piotrkowska 72, 26-341
Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Bukowcu nad Pilicą,
Bukowiec nad Pilicą 34,
26-341 Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Bukowcu nad Pilicą,
Bukowiec nad Pilicą 34,
26-341 Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Stoku, Stok 40,
26-341 Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Błogiem Rządowym,
Błogie Rządowe 39,
26-341 Mniszków
Szkoła Podstawowa w
Błogiem Rządowym,
Błogie Rządowe 39,
26-341 Mniszków

Nr licznika

Nr ewidencyjny/PPE

96177560

PLZELD060048830109

C12A

Moc
umowna
22

95358974

PLZELD060048840110

C12A

4

00168904

PLZELD060048390162

C12A

13

01184174

PLZELD060925260161

C12A

4

00165534

PLZELD060925280163

C12A

13

96207211

PLZELD010036660115

C12A

12

60142295

PLZELD010615920132

C12A

5
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Nowa taryfa

Załącznik nr 4
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w postępowaniu,
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, że nie
wydano wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego – zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne.

.
...........................................................
(miejscowość data)
...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 5

………………………...
(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy
prawo zamówień publicznych

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w postępowaniu,
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, że nie
wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy prawo zamówień
publicznych.
...........................................................
(miejscowość data)
.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 6
………………………...
(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w postępowaniu,
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, że nie
zalegam z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
...........................................................
(miejscowość data)

.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik Nr 7
………………………...
(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Po złożeniu oferty na wykonanie części zadania pn.” ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla Gminy Mniszków w 2020 roku” oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na
stronie internetowej Zamawiającego o ocenie ofert , oświadczam (my), że:
− nie należymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) co
wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu*
− należymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) co
wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu i
załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
1. …………….………
2. …………….……….
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...........................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8

UMOWA Nr ………
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zawarta w dniu ............... 2020 r. w Mniszkowie pomiędzy:
Gminą Mniszków NIP 768-17-19-189, Regon 590648126, reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………Adres do korespondencji:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10; 26-341 Mniszków
zwanego dalej Zamawiającym,
a .....................................

z siedzibą w ..................

ul. ……………......... wpisanym do

ewidencji działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem ………….
NIP………………..,

REGON

……………………,

reprezentowanym

przez:

.......................................... zwaną dalej „Wykonawcą”,
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843).
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 (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz.755, zwanej
dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy
oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny( T.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach,
postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843).
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2.Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – …………………… (zwanego dalej OSD), z którym
Zamawiający 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
………………………., 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 niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.2019, poz.755).
§2
Zobowiązania Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od
właściwego OSD.
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) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji
elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.
5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie
dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
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. 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;
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2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
8. 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
1. 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.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. 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
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego
2. 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 oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dot. niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym
OSD.
3. 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 cenę za energię elektryczną w zł/ 1 kWh dla obiektów Zamawiającego,
zasilanych z sieci n.n., wymienionych w załączniku nr 1 (taryfa C(…)):
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w okresie od …...01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości:
netto ………………..zł/kWh, plus podatek VAT w wysokości …………zł, brutto
………………. zł/kWh.
2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
zamówienia, jednak nie wcześniej jak po skutecznej zmianie sprzedawcy u OSD,
z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020 r.
3. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.

§6
Rozliczenia
1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie
z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD działającego 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.
2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, 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.
3. 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.
4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur.
5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na koniec okresów rozliczeniowych faktury rozliczeniowe, z terminem
płatności określonym na 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .
Faktura będzie wystawiona zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
Płatność jest wykonana w dacie zlecenia przelewu przez Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić

30

§7
Płatności
1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
3. 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 w przypadku:
1) gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu
Zamawiającego.
3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie wyłącznie obiektu na którym występuje
zadłużenie.
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.

§9
Okres obowiązywania Umowy
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …...01.2020
r. jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której
dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu
procesu zmiany sprzedawcy u OSD.
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia …..01.2020 r. do dnia
31.12.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej.
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§ 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 przejęcia obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy za uprzednią pisemną zgodą obu stron 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 którykolwiek z warunków 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 sprzedaży energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
3. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj.
w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do
podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych
dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej
Umowy pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką
zmianę móc zastosować.
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
5. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów
poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które
będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zmiana może być mniejsza niż 10% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 1.
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§ 12
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego
2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo
3) oferta wykonawcy z dnia…………

Zamawiający

Wykonawca
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