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Wrocław, dnia 07.06.2017 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach  

wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

 

SIWZ Nr EN/CGPiN/2017 

 

 

 

I. PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Zamawiający – Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - umocował do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę energii elektrycznej KPSZW S.A. 

 

KPSZW S.A. 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  

tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455,  

strona internetowa:  www.kpszw.pl  

e-mail: centrala@kpszw.pl   

 

zwaną dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego 

 

 

II.  ZAMAWIAJĄCY 

 
Zamawiający to: 

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  

Ul. Reymonta 8  

45-066 Opole 

REGON: 000640136 

NIP: 7542480425 

KRS: 0000005533 

 

http://www.kpszw.pl/
http://www.supraholding.pl/
mailto:centrala@supraholding.pl
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną 

w dalszej części „ustawą” lub ustawą „Pzp”. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.), 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 1810 MWh  

(2410 MWh z uwzględnieniem prawa opcji). 

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 Części, o łącznej wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 

Cześć 1 – dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów poboru energii w planowanej ilości 

energii 905 MWh  – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do SIWZ dla Części 1. 

 

Cześć 2 – dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów poboru energii w planowanej ilości 

energii 905  MWh – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do SIWZ dla Części 2. 

 

 

 

KOD CPV: 09310000 – 5 Elektryczność 

 

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 

ust.5 ustawy Pzp.: 

 

W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o 

max. 600 dla wszystkich części, łącznej ilości energii (300 MWh  dla 1 Części, 300 MWh  

dla 2 Części) podanej w Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio 

zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny podanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów 

poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii 

elektrycznej do PPE wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ dla danej części. 

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez 

Zamawiających z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

Warunkiem skorzystania z  prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego 

oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia w ramach opcji. 

http://www.kpszw.pl/
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Część 1 
Dostawa energii elektrycznej obejmuje okres od  01.08.2017r. do 31.07.2018r. 

Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej dla danego punktu poboru energii nastąpi nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnych umów oraz nie wcześniej niż 

z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzedzonej pozytywną weryfikacją 

zgłoszenia zmiany sprzedawcy.  

  

2. Część 2 
Dostawa energii elektrycznej obejmuje okres od  01.08.2018r. do 31.07.2019r. 

Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej dla danego punktu poboru energii nastąpi nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnych umów oraz nie wcześniej niż 

z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzedzonej pozytywną weryfikacją 

zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

 

 

 

3. Termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną 

określone w „Informacji o sposobie zawarcia umowy” przekazanej Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

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

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1b ustawy dotyczące: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnianie warunku 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, 

1) koncesja na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, aktualna na dzień 

złożenia dokumentu; 

2) zawarta generalna umowa 

dystrybucyjna z właściwym 

Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, do którego sieci 

przyłączone są obiekty 

Zamawiającego, wymienione w 

http://www.kpszw.pl/
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Załączniku nr 1 SIWZ dla danej 

Części 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w 

tym zakresie. 

3. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunku w 

tym zakresie. 

 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

 

3. Sprawdzenie spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady 

spełnia/nie spełnia. 

4. Środki naprawcze  

    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy 

oraz pkt. 16-20 ustawy  może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 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.  

     Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do 

Wykonawców będącego podmiotem zbiorowym, wykonawcy wobec którego orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec 

którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

    Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy oraz  uzna za wystarczające przedstawione 

przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

składają oświadczenie, że: 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1b pkt 1 ustawy Pzp tj. posiadają  koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualną na dzień złożenia dokumentu oraz mają 

zawartą generalną umowę dystrybucyjną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1 do 

SIWZ dla danej części zamówienia; 

http://www.kpszw.pl/
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2) nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt  12-23 ustawy skutkujące 

wykluczeniem z postępowania. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy 

1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że 

pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. 

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących 

w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 

2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest 

złożyć  oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 

realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym 

przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy 

złożyć wraz z ofertą: 

1) Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy z formularzami cenowymi. -  Część 1 

zamówienia, Część 2 zamówienia, 

2) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) Załącznik Nr 3a - Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania, 

4) Załącznik Nr 3b - Oświadczenie dotyczące zasobów innych podmiotów 

5) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualną na dzień złożenia dokumentu  

6) oświadczenie Wykonawcy, że posiada zawartą generalną umowę dystrybucyjną z 

właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są 

obiekty Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ dla danej części 

zamówienia. 

7) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane 

przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

 

 Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Kserokopie 

lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

http://www.kpszw.pl/
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Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana 

w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 

 Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 

 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. 

 Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

 Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być 

podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

 Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.  

 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby 

wymienione w pkt. c). 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy 

złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę. 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest  udzielić wyjaśnień 

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

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez 

ujawniania źródła zapytania oraz udostępni ją na stronie internetowej Pełnomocnika 

www.kpszw.pl na której zamieszczono SIWZ.  

 W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.  

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia: 20.06.2017r. do godz. 13:00 na adres Pełnomocnika 

Zamawiającego: KPSZW S.A.  Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław. Budynek S 1-2 piętro 

III. 

http://www.kpszw.pl/
http://www.supraholding.pl/
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2. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Ofertę należy 

złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści. 

3. Opakowanie  powinno zawierać oznakowanie: Przetarg - Dostawa energii elektrycznej 

dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Nie otwierać przed 

20.06.2017r. godz. 13:15. 
4. Opakowanie powinno zawierać nazwę i dokładny adres składającego ofertę Wykonawcy. 

5. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Zmiany, albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie albo zmiany winny być oznakowane na kopercie 

„Zmiana” albo „Wycofanie”. 

7. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 

wniesienia odwołania. 

8. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

9. Otwarcie ofert jest jawne. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, poda 

kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

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. 

13.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na stronie internetowej 

www.kpszw.pl powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW I  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającymi oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: centrala@kpszw.pl. lub faksem pod numerem 71 77 70 455 oraz za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres KPSZW S.A. Al. Śląska 1,54-118 Wrocław, z 

zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Każdy uczestnik postępowania powinien niezwłocznie przesłać oryginały lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy informacji, oświadczeń, zawiadomień i dokumentów 
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dostarczonych faksem  lub pocztą elektroniczną na adres KPSZW S.A., Al. Śląska 1,54-

118 Wrocław. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Artur Pietryszyn.  

 

XI. POWTÓRZENIE USŁUG PODOBNYCH DO ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWEGO 

Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt  7 ustawy Pzp. 

 

XII. POWIERZENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w złożonym przez 

siebie formularzu ofertowym. 

 

 

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy 

Pzp Dział VI art. 179 do art. 198g.  

1. ODWOŁANIE 

1) W przypadku przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4) Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. SKARGA DO SĄDU 

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (ART. 36 UST. 1 PKT 

13 PZP) 

 
1. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części.  

2. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną wynikającą z formularza cenowego, za cenę oferty 

przyjmuje się cenę podaną w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2.1 i 2.2 do SIWZ dla danej 

części zamówienia). 

3. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną czynną obliczoną dla każdej części 

zgodnie z Formularzem Ofertowym – Załącznik nr 2. Cenę oferty należy podać w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty związane z dostawą energii czynnej, w tym 

opłatę handlową. 

5. Ceny jednostkowe netto zł/MWh wymienione we właściwym  Formularzu Cenowym dla 

danej części stanowiącym Załącznik nr 2.1 i 2.2 do Formularza Ofertowego, nie będą 

podlegały waloryzacji. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z 

Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. Cena podana w druku Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 powinna być określona 

cyfrowo i słownie (dot. brutto). 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

10. Według przyjętej przez Zamawiającego zasady, oferta o największej liczbie punktów 

jest najkorzystniejsza. Kryteria oceniane w skali 100 % = 100 pkt. 

11. Przy ocenie oferty pod uwagę brana będzie wyłącznie cena. 

12. Cenę oblicza się wg wzoru: 

 

                              najniższa oferowana cena brutto części 

                              ---------------------------------------------------------      x         kryterium 

                                    cena brutto części badanej oferty 

Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy 

Pzp. 

Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy 

energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych 

wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie 

przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 

29 maja 2007 r.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 

sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 września 2011 r.). Standardy jakościowe energii 

elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). 

13. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY 

Przesłanki odrzucenia oferty reguluje art. 89 ustawy Pzp. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XVI. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub wybraną część zamówienia. 

XVII.  MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH 

PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
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Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIA 

UMOWY 

 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, dla 

każdego z pakietów, z punktu widzenia przyjętych w SIWZ kryteriów. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

5) unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. W przypadku zastosowania środków naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 8, 

informacja, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, 

dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 

niewystarczające.  

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2  ppkt 1 i 5–7, na stronie 

internetowej. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 

XXII. UMOWA RAMOWA  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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XXIV.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W przypadku 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 

natomiast roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

szczególności kosztów przygotowania oferty. 

XXV. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO 

TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU 

WYKONAWCY 

1. Istotne postanowienia umowne określa Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w przypadku:  

1.1 Zmiany ilości sprzedaży w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym 

zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. odłączenia lub przyłączenia lub 

nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do lokalu, nabycia prawa 

własności do lokalu.  

1.2 Zmiany terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od 

stron umowy; ewentualnego przedłużenia terminu realizacji umowy max. do 6 miesięcy w 

związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego ilości umownych energii elektrycznej.  

1.3 Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów.  

1.4 Zmian osobowych: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami co Wykonawca. 

1.5 Zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD.  W 

przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię wynikające 

z § 5 ust.1 umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).  

1.6 Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

3. Zmiany  umowy wymagają zachowania formy pisemnej.   

 

XXVI.  ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione Załączniki: 

Załącznik Nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia -  Część 1 zamówienia, Część 2 zamówienia 

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy z formularzami cenowymi. -  Część 1 zamówienia, 

Część 2 zamówienia, 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3a Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 3b Oświadczenie dotyczące zasobów innych podmiotów 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
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Załącznik Nr 5   Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są 

obiekty Zamawiającego. 

Załącznik Nr 6 Wzór umowy dostawy energii elektrycznej 

 

 

 

 

……………..……………..………..………. 

       Kierownik Zamawiającego 
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Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej w 

rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2012r. poz.1059 

ze zm.),  w planowanej łącznej ilości 905   MWh (1205 MWh wliczając prawo opcji) dla 2 

punktów poboru energii w  okresie od 01.08.2017r. do 31.07.2018r., z zastrzeżeniem prawa 

opcji, określonym w rozdz. IV SIWZ. 

2. Dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ nie dokonywano zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

3. Zamawiający ma zawarte umowy na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania czynności wynikających z 

pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dostawy energii elektrycznej 

(Załącznik nr 6 SIWZ), w szczególności do: zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego wniosku o zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w związku z zawartą 

umową sprzedaży energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą, składania oświadczeń woli 

związanych z wypowiadaniem aktualnych umów kompleksowych, reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z uzyskaniem i przedłożeniem umowy na świadczenie usług dystrybucji. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zakupu energii na potrzeby odbiorcy końcowego w 

rozumieniu ww. ustawy Prawo energetyczne.  Szczegółowe informacje dotyczące 

poszczególnych punktów poboru przedstawione zostały w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

6. Wszystkie punkty poboru energii są przyłączone do sieci właściwego OSD, określonego dla 

każdego punktu poboru energii w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. 

7. Deklarowane w ust. 1 powyżej zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i 

służy do obliczenia ceny oferty. Dane o zużyciu energii zostały przygotowane w  oparciu o 

historyczny profil zużycia energii i aktualnie posiadane grupy taryfowe. 

8. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z postanowieniami ww. 

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.  

http://www.kpszw.pl/
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9. Dla potrzeb obliczeń ilości planowanego zużycia energii elektrycznej uwzględniono okres 

wypowiedzenia wynikający z aktualnie zawartych umów. Podane zużycie energii elektrycznej 

jest na podstawie dotychczasowej grupy taryfowej. 

http://www.kpszw.pl/
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54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455,  

NIP: 899-27-27-033, REGON: 021497027, KRS: 0000381823, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał wpłacony:90 000 PLN  www.kpszw.pl e-mail: centrala@kpszw.pl 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 
Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 
Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii 

 

Lp. Obiekt Adres/ulica 
Nr 

budy
nku 

Kod 
pocztowy 

Miejscow
ość 

Nr PPE Nr Licznika 
Grupa 

taryfowa 
aktualna 

Oczekiwany rodzaj 
stawki za energię 

elektryczną czynną 
/całodobowa lub 2-

3 strefowa/ 

Szacunkowe 
zużycie energii 

w okresie 
01.08.2017 - 
31.07.2018 

[MWh] 

1 

1) Hotel III piętro-lewa strona  
2)Hotel II piętro 

3) Piwnica, klatka schodowa, 
strych A/421/2010 punkt 
poboru, nr ew: 10487077- 

Hotel pielęgniar. 

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334732 

11564908 

C11 

Całodobowa 

10,037 

2 

1)Parter –prawa strona 
(pomieszczenia 
wynajmowane) 2) lewa strona 
(pomieszczenia 
wynajmowane), 3)II Piętro –
prawa strona (pomieszczenia 
wynajmowane). 3) I piętro 
administracja  

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334882 

46288184 

C11 17,407 

3 
Szpital Ginekologiczno 

Położniczy 
Reymonta  8 45-066 Opole 

PROD_322003707807 
1273011 

C22A 
całodobowa 

877,556 

         
Razem 

                                                    
905 MWh 

http://www.kpszw.pl/
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Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

         Załącznik nr 1do SIWZ 

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej w 

rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2012r. poz.1059 

ze zm.),  w planowanej łącznej ilości 905  MWh (1205 MWh wliczając prawo opcji) dla 2 

punktów poboru energii w  okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r., z zastrzeżeniem prawa 

opcji, określonym w rozdz. IV SIWZ. 

2. Dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1.2 do SIWZ nie dokonywano zmian 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

3. Zamawiający będzie miał zawarte umowy na czas określony ( wynika z części 1 

zamówienia). 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania czynności wynikających z 

pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dostawy energii elektrycznej 

(Załącznik nr 6 SIWZ), w szczególności do: zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego wniosku o zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w związku z zawartą 

umową sprzedaży energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą, składania oświadczeń woli 

związanych z wypowiadaniem aktualnych umów kompleksowych, reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z uzyskaniem i przedłożeniem umowy na świadczenie usług dystrybucji. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zakupu energii na potrzeby odbiorcy końcowego w 

rozumieniu ww. ustawy Prawo energetyczne.  Szczegółowe informacje dotyczące 

poszczególnych punktów poboru przedstawione zostały w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.   

6. Wszystkie punkty poboru energii są przyłączone do sieci właściwego OSD, określonego dla 

każdego punktu poboru energii w Załączniku nr 1.2 do SIWZ. 

7. Deklarowane w ust. 1 powyżej zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i 

służy do obliczenia ceny oferty. Dane o zużyciu energii zostały przygotowane w  oparciu o 

historyczny profil zużycia energii i aktualnie posiadane grupy taryfowe. 

8. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z postanowieniami ww. 

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.  

http://www.kpszw.pl/
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9. Dla potrzeb obliczeń ilości planowanego zużycia energii elektrycznej uwzględniono okres 

wypowiedzenia wynikający z aktualnie zawartych umów. Podane zużycie energii elektrycznej 

jest na podstawie dotychczasowej grupy taryfowej. 

 

 

 

http://www.kpszw.pl/
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Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 
             Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii 

 

Lp. Obiekt Adres/ulica 
Nr 

budy
nku 

Kod 
pocztowy 

Miejscow
ość 

Nr PPE Nr Licznika 
Grupa 

taryfowa 
aktualna 

Oczekiwany rodzaj 
stawki za energię 

elektryczną czynną 
/całodobowa lub 2-

3 strefowa/ 

Szacunkowe 
zużycie energii 

w okresie 
01.08.2018 - 
31.07.2019 

[MWh] 

1 

1) Hotel III piętro-lewa strona  
2)Hotel II piętro 

3) Piwnica, klatka schodowa, 
strych A/421/2010 punkt 

poboru, nr ew: 10487077- Hotel 
pielęgniar. 

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334732 

11564908 

C11 
Całodobowa 

10,037 

2 

1)Parter –prawa strona 
(pomieszczenia wynajmowane) 
2) lewa strona (pomieszczenia 
wynajmowane), 3)II Piętro –
prawa strona (pomieszczenia 
wynajmowane). 3) I piętro 
administracja  

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334882 

46288184 

C11 17,407 

3 
Szpital Ginekologiczno 

Położniczy 
Reymonta  8 45-066 Opole 

PROD_322003707807 
1273011 

C22A 
całodobowa 

877,556 

         
Razem 

                                                    
905    

http://www.kpszw.pl/


 

  

  
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRUM GINEKOLOGII, 

POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU” 

 

SIWZ NR EN/CGPiN/2017 

 

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

      (nazwa i siedziba Wykonawcy) 

REGON: ........................................ 

NIP: .............................................. 

tel: .............................................. 

fax: .............................................. 

e-mail: …………………………… 

 

Nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób umocowanych do podpisania umowy w zakresie 

zamówienia publicznego: 

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

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

................................................................tel. : ..........  -  .................................................... 

 

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na 

rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego pn:  

 

„Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  

w Opolu” 

 

Część 1 

- dostawa energii dla Zamawiającego w planowanej ilości energii 905 MWh w okresie od 

01.08.2017r. do 31.07.2018r. 
 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

Dla zamówienia.: 

........................................................ zł netto, 

 ...........................................................zł brutto,  

Słownie:…………………………………............................................................ złotych brutto. 

Cena oferty jest wyliczona na podstawie cen jednostkowych i wolumenu zużycia energii zgodnie z Formularzem cenowym - 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ dla części 1, stanowiącym integralną część Oferty oraz z uwzględnieniem prawa opcji, określonym 

w rozdz. IV SIWZ. 

Część 2 



 

  

  
 

- dostawa energii dla Zamawiającego w planowanej ilości energii 905  MWh w okresie od 

01.08.2018r. do 31.07.2019r. 
 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

Dla zamówienia.: 

........................................................ zł netto, 

 ...........................................................zł brutto,  

Słownie:…………………………………............................................................ złotych brutto. 

Cena oferty jest wyliczona na podstawie cen jednostkowych i wolumenu zużycia energii zgodnie z Formularzem 

cenowym - Załącznik nr 2.2 do SIWZ dla części 2, stanowiącym integralną część Oferty oraz z uwzględnieniem 

prawa opcji, określonym w rozdz. IV SIWZ. 

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: 

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

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

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

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

5) ……………………………………………………………………… 

 

Oferta zawiera łącznie ........................ ponumerowanych stron. 

1. Oświadczamy, że cena ostateczna oferty brutto (z podatkiem VAT) w złotych podana 

w powyższej tabeli jest ceną faktyczną na dzień składania oferty. 

2. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 

podana w powyższej tabeli nie będzie zmieniana w okresie obowiązywania umowy, z 

wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi zmiana podatku akcyzowego.  

3. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh brutto (tj. cena z podatkiem VAT) nie 

będzie zmieniana w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji, w której 

nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT. 

4. Oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

VAT 

   

   

 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przedmiotowego postępowania, 

uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania 

oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

  

  
 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 

6 do SIWZ i w pełni akceptuje jego treść. Wykonawca oświadcza również, że w 

przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że w pełni akceptujemy zasady płatności określone we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  

9. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z 

umowy, zobowiązujemy się, przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na 

drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie, 

zakreślając dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia 

wezwania. 

10. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy). Zadania objęte zamówieniem 

zamierzam wykonać samodzielnie / przy udziale podwykonawców
1
. 

L.P. 

FIRMA 

PODWYKONAWCY 

ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE  

PRZEZ PODWYKONAWCĘ  

(OKREŚLENIE ZADANIA) 
1   

2   

Należy wskazać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b  ustawy Pzp- zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. 

 

11. Oświadczamy, że dokumenty złożone na stronach ………. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. 

12. Informujemy, że jesteśmy / nie jesteśmy  MŚP (*niepotrzebne skreślić) 

 

**Zgodnie z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, 

małych i średnich  (2003/361/WE): 

1.Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 

250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln 

EUR. 

2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i 

którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

3. W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i 

którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

13. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer 

..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami). 

…………………………………………….………………………… 

 data, miejscowość, podpis 

 

                                                 
1 *

  Niepotrzebne skreślić 



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

Załącznik nr  2.1 do Formularza oferty. 

Formularz cenowy 

Część nr 1 

 

Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r. 

 

Strefa 
Cena jednostkowa 

netto w zł za 1 
MWh* 

Wolumen energii 
elektrycznej w okresie 

01.08.2017-
30.07.2018r. [MWh]  

Wartość 
netto zł* 

Stawka 
VAT w % 

Wartość 
VAT** 

Wartość 
brutto 

Całodobowo 
  

905 
        

 

 

 * Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 

ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 

  



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

Załącznik nr  2.2 do Formularza oferty. 

Formularz cenowy 

Część nr 2 

 

Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.08.2018r. – 31.07.2019r. 

 

Strefa 
Cena jednostkowa 

netto w zł za 1 
MWh* 

Wolumen energii 
elektrycznej w okresie 
01.08.2018-30.07.2019 

r. [MWh]  

Wartość 
netto zł* 

Stawka 
VAT w % 

Wartość 
VAT** 

Wartość 
brutto 

Całodobowo 
  

905 
        

 

 

 * Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 

ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 

  



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017    Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa 

…………………………………………………….……..” oświadczam, że spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (*jeśli dotyczy) 
                

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

określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następujących podmiotów: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu). 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 
                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

                   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. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

  

  
 

 

Załącznik Nr 3a do SIWZ 

numer postępowania: EN/CGPiN/2017 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa 

…………………………………………………….……..” oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Pzp. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  (*jeśli dotyczy) 

                

                   Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. ……………………..ustawy Prawo zamówień publicznych 

(należy podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 do 20 ustawy Pzp). 

 

                   Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

…………………………………………………………………………….  

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

                   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. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                   Data                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

  

  
 

 

numer postępowania: EN/CGPiN/2017                    Załącznik Nr 3b do SIWZ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (*jeśli dotyczy) 
 

                   Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………… ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę, adres 

oraz – w zależności od podmiotu – NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenia zamówienia. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                                  Data                              Podpis i pieczęć Wykonawcy  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące podwykonawcy, nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca (*jeśli dotyczy) 
                   Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami, tj. 

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

……(podać pełną nazwę, adres oraz – w zależności od podmiotu – NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 

 

 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                Miejscowość                                                  Data                              Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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. 

 

.........................................,  ............................  ......................................................... 

                        Miejscowość                                                 Data                           Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017  

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
............................................................................. 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu *) 

 

lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej 

grupy kapitałowej *) 

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

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

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

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

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

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

 
 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  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. 
 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 

  



 

  

  
 

 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

 

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

Nazwa Wykonawcy 

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

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

adres 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadamy zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego 

umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej przez nasze przedsiębiorstwo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 

  



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

 

Załącznik Nr 6 
 

 

 

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

Zawarta w dniu   ............................  w ........................... 

pomiędzy   

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

 
 

a  

..........................................................................................................................., z siedzibą w 

……………………………… przy ul. …………………………., NIP ………………..                       

REGON ………………………. zarejestrowaną w rejestrze ……………….. prowadzonym 

przez Sąd ……………………. Wydział ………………….. w ……………………….., 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………… w całości opłacony, 

reprezentowaną przez: 

………………………. - ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy  WYKONAWCĄ.  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.), – zwanej dalej Pzp:  

 

 „Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w 

Opolu” 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  (CPV): 09310000-5 (Elektryczność) 

 

Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii 

ich ważności: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) niniejsza umowa. 

§ 1 

Przedmiot umowy i postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych 

z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu  na zasadach określonych w: 

1) ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 380  z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych,  

2) ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 poz.121  z późniejszymi zmianami), 

3) ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.). 



 

  

  
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą generalną umowę dystrybucji z OSD, do sieci 

którego przyłączone są punkty poboru energii należące do Zamawiającego . 

4. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne  

zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych; 

2) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  

a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi 

dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy; 

3) umowa – niniejsza umowa, 

4) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi 

dystrybucji energii elektrycznej; 

5) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

6) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń 

pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 

7) bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez 

podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 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 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia 

o zawarciu umowy na dostawę energii elektrycznej, złożenia wniosku o zawarcie umów na 

świadczenie usług dystrybucji, w tym do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu umów 

na świadczenie usług dystrybucji, dla punktów poboru energii wymienionych w 

Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u aktualnego sprzedawcy energii 

wypowiedzenia aktualnie zawartych umów na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, 

o ile nie zostały one wcześniej wypowiedziane przez Zamawiającego. 

 Powyższe czynności Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez zbędnej zwłoki, po 

zawarciu umowy na  dostawę energii i udzieleniu pełnomocnictwa Wykonawcy w tym 

zakresie z zachowaniem zasad i terminów określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej u danego OSD, do którego sieci przyłączone są 

obiekty Zamawiającego. W celu wykonania powyższych czynności, Zamawiający 

udostępni i przygotuje niezbędne dane i dokumenty. 

2. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla 

poszczególnych punktów poboru została określona w Załączniku nr 1  

3. Podana w załączniku nr 1 do umowy ilość energii jest wartością szacunkową i może ulec 

zmianie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 

zobowiązany jest stosować ceny energii określone w niniejszej umowie . 

4. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia energii nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 

określonych w niniejszej umowie. 

5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana 

jest każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD. 



 

  

  
 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. 

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej. 

8. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z 

niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą  na 

Wykonawcę. 

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 

energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

10. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla 

dowolnego punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy i nie 

stanowi ono przyczyn rozwiązania Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są 

wszystkie punkty poboru wymienione w tym Załączniku. Zaprzestanie dostawy energii 

elektrycznej do wskazanych punktów będzie miało miejsce w przypadku: 

a) likwidacji punktu poboru energii, obiektu, z tytułu zaprzestania lub zawieszenia 

prowadzenia działalności, 

b) utraty tytułu prawnego do lokalu.  

 W takich przypadkach Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze zaprzestania 

zakupu energii na danym punkcie poboru. 

11. Strony postanawiają, że możliwe będzie dołączenie nowych punktów poboru energii  

w trakcie trwania umowy, dla których Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie 

z warunkami określonymi niniejszą umową. Dołączenie nowych punktów poboru może 

wynikać z: 

a) przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów, 

b) nabycia tytułu prawnego do lokalu już przyłączonego do sieci. 

 W takich przypadkach Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze przejęcia nowego 

obiektu i zakupu energii dla danego punktu poboru. 

12. Zwiększenie liczby punktów poboru energii jest możliwe jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym 

Wykonawcy. 

 

 

§ 3 

Standardy jakości obsługi 

 

1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami do ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013  poz. 1200) lub 

w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów 

obsługi. 

 

 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

 

Na mocy umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną. 



 

  

  
 

 

§ 5 

Zasady rozliczeń 

 

1. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej całodobowej 

lub z podziałem na strefy,  określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi:   

 

pkt 1)  Dla okresu dostawy: od 01.08.2017r. do 31.07.2018r. 

 

grupa 

taryfowa 
Stawka w zł/MWh, całodobowo 

C11, C22A  

 

 

pkt 2)  Dla okresu dostawy: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r. 

 

grupa 

taryfowa 
Stawka w zł/MWh, całodobowo 

C11, C22A  

 

Do wyżej wymienionych stawek, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, 

wynoszący w dniu zawarcia umowy: 23%.  

 

2. Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej nie będzie zmieniana 

w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku 

akcyzowego.  

3. Cena jednostkowa za 1 MWh brutto (tj. cena z podatkiem VAT) nie będzie zmieniana  

w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku 

od towarów i usług (VAT). 

4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie jako iloczyn ilości dostarczonej energii elektrycznej ustalonej na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w Umowie, 

odpowiednio dla danej grupy taryfowej.  

5. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

6. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno dostawy energii elektrycznej jak i 

z tytułu usługi dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według 

jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.  

7. Wykonawca i Zamawiający nie przewidują zainstalowania innego lub dodatkowego 

układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz dostawy energii 

elektrycznej przez dwa odrębne podmioty – Wykonawcę i OSD. 

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów 

dostarczonej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD. 

 

§ 6 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 
1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 



 

  

  
 

3)w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1, 2 i 3 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 

stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać  uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu. 

5. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 

i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez Zamawiającego. 

 

§7 

Płatności 

 

1. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty 

wystawienia, ale nie wcześniej niż 14 dni od daty ich dostarczenia. 

2. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy   

3. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje 

prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 



 

  

  
 

4. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca, poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy 

nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, 

gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. 

6. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 5 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wierzytelności, objętych takim 

ubezpieczeniem lub poręczeniem, lecz nie mniej niż 5.000 zł za każdy miesiąc 

obowiązywania takiej umowy i konieczności dodatkowego jej rozliczania przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

Obowiązywanie umowy, odstąpienie od umowy, wstrzymanie dostaw 

 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.08.2017r. (dla 

części 1), z dniem 01.08.2018r. (dla części 2), jednak nie wcześniej niż po pozytywnej 

weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy dokonanej przez OSD i wejściu w życie 

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.07.2018r. (dla części 1), do dnia 

31.07.2019r.  (dla części 2).  

3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawy energii elektrycznej 

przez Wykonawcę. 

4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa 

powyżej będzie 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, pod rygorem rozwiązania umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług 

dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w 

trybie wskazanym powyżej, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie 

punktów poboru, do których dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając Wykonawcę na piśmie. 

b) w przypadku niewykonywania umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez 

Wykonawcę (np. min. dwukrotne wstrzymanie dostaw, rozwiązania Generalnej umowy 

dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD).  

     W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest ........, tel. 

............ wew. ....., fax ........................, e-mail ........................ 

9. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest ........, tel. 

............ wew. ....., fax ........................, e-mail ........................ 

 



 

  

  
 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 1 

% wartości netto oferty, na podstawie której podpisana została niniejsza umowa. 

2. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych 

kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek 

zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 

2 ust. 1. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, każda ze Stron będzie uprawniona do 

dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody rzeczywistej.  

 

§ 10 

Zmiana umowy  

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:  

1) zmiany ilości sprzedaży w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w 

tym zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. odłączenia lub 

przyłączenia lub nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do 

lokalu, nabycia prawa własności do lokalu, 

2) zmiany terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od 

stron umowy; ewentualnego przedłużenia terminu realizacji umowy max. do 6 

miesięcy w związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego ilości umownych 

energii elektrycznej,  

3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

4)  zmian osobowych: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami, 

5) zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD.  

W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię 

wynikające z § 5 ust.1, 

6) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.  

2. Zmiany  umowy wymagają zachowania formy pisemnej.   

 

 

§ 11 

Prawo opcji  

1. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzegają sobie prawo do zwiększenia o max. 

600 MWh łącznej ilości energii (po 300 MWh dla każdej części) określonej w rozdz. IV 

SIWZ. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych 

punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę 

energii elektrycznej do PPE wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.  

2. Zaistnienie okoliczności, wskazanych w ust. 1, spowoduje odpowiednio zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.  

3. Strony ustalają, że cena jednostkowa za 1 MWh brutto (tj. cena z podatkiem VAT), 

określona w § 5 umowy,  nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi 

zmiana podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez 

Zamawiających z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu. Warunkiem skorzystania z  prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 



 

  

  
 

pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia w 

ramach opcji. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej - 

Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanych z wprowadzeniem 

jej do systemu OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartej w Załączniku 

nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

               Zamawiający                                                                            Wykonawca 

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

 
Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 –Wykaz punktów poboru energii elektrycznej. 

2. Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo. 

 

* - właściwe zaznaczyć.



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia………………. 

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

Lp. Obiekt Adres/ulica 
Nr 

budy
nku 

Kod 
pocztowy 

Miejscow
ość 

Nr PPE Nr Licznika 
Grupa 

taryfowa 
aktualna 

Oczekiwany rodzaj 
stawki za energię 

elektryczną czynną 
/całodobowa lub 2-

3 strefowa/ 

Szacunkowe 
zużycie energii 

w okresie 
01.08.2017 - 
31.07.2018 

[MWh] 

1 

1) Hotel III piętro-lewa strona  
2)Hotel II piętro 

3) Piwnica, klatka schodowa, 
strych A/421/2010 punkt poboru, 

nr ew: 10487077- Hotel pielęgniar. 

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334732 

11564908 

C11 

Całodobowa 

10,037 

2 

1)Parter –prawa strona 
(pomieszczenia wynajmowane) 2) 
lewa strona (pomieszczenia 
wynajmowane), 3)II Piętro –prawa 
strona (pomieszczenia 
wynajmowane). 3) I piętro 
administracja  

Ozimska  20 45-066 Opole 

PROD_328003334882 

46288184 

C11 17,407 

3 Szpital Ginekologiczno Położniczy Reymonta  8 45-066 Opole PROD_322003707807 1273011 C22A całodobowa 877,556 

         
Razem 

                                                    
905    

 

Zamawiający                                                                 Wykonawca 

 

 

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



 

  

  
 

Symbol sprawy: EN/CGPiN/2017 

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ………………..-   Pełnomocnictwo 

 

Miejscowość, dnia ........................ 

 

Oznaczenie Zamawiającego: 

………………………….  z siedzibą w …….. 

REGON:   ………………………….. 

NIP:     ………………………….. 

Miejscowość  ………………………….. 

Adres:   ………………………….. 

 

                                                           PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy z siedzibą w …. ul….. 00-000 Miejscowość, NIP:…… REGON: ….  

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizacji 

umowy sprzedaży energii elektrycznej,  

2) reprezentowania Zamawiającego  przed właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego  

w sprawach związanych z zawarciem umowy na świadczenie usług dystrybucji, tj. w 

szczególności, uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu/Mocodawcy do podpisania 

niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany 

sprzedawcy,   

3) wypowiedzenia aktualnych umów kompleksowych, 

4) dokonywania wszelkich czynności, które będą konieczne do przeprowadzenia działań, 

o których mowa w pkt. 1) -3),  

5) udzielania dalszych pełnomocnictw w w/w zakresie. 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia obowiązywania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej z ww. Wykonawcą i dotyczy punktów poboru energii wymienionych w 

Załączniku nr 1 do Umowy z dnia ………………….. 

 

                                                                               

….…………………………….  

(pieczątka Zamawiającego)                                              (podpisy osób upoważnionych, pieczątki imienne) 


