
  

 

 

          

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39-46) o wartości szacunkowej 

zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm) 

 

 

 

 

 

 

 

Znak postępowania: ZP.271.3.2019                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych;             

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej 

http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdzam: 

 

             

              Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 

 

 

 

 



I. Informacje o Zamawiającym 

 

Zamawiającym jest Gmina Kąty Wrocławskie  

Adres:  55-080 Kąty Wrocławskie  ul. Rynek ,Ratusz 1 

Tel./fax.: (071) 390-72-01; (071) 390-72-00 NIP 9130005147, REGON 931935052 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość 

szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na 

własnej stronie internetowej zamawiającego. 

4. Wyjaśnienia 

a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest zobowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 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 którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie 

do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

b) Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg 

terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.  

c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.  

d) Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

Gminy Kąty Wrocławskie” do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy wykaz punktów 

poboru energii zawiera załącznik nr 1  
- Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 2 795 180,00 kWh 

- Łącznie moc umowna 2 435,9kW.  

- Dostawa codzienna całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 

230/400 V o częstotliwości 50 Hz. 

- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do grup taryfowych zawartych w załączniku 

nr.1 do SIWZ 

- Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi 

najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 

do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.  

- Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia 

energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.  



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

stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 

3. Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako 

Zestawienie od nr 1 do  nr 5 obowiązująca obecnie u Zamawiającego umowa sprzedaży 

została zawarta na czas określony tj. do dnia 19.02.2019 r. i nie wymaga wypowiedzenia. 

4. Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako 

Zestawienie nr 6 okres wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych wynosi 

do 3 miesięcy. 

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać aktualną 

umowę z TAURON Dystrybucja S.A umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A do obiektów 

Zamawiającego lub promesę takiej umowy. 

6. Kod CPV 
      - 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii; 

      - 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany 

jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako 

Zestawienie od nr 1 do  nr 5, termin wykonania zamówienia: od 20.02.2019 r. do 

19.02.2020 r. 

2. Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako 

Zestawienie nr 6, termin wykonania zamówienia: od 20.02.2019 r. lecz nie wcześniej niż 

z dniem skutecznego rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych do 19.02.2020 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

tj. wykonawcy, którzy posiadają 

http://administracja2.inforlex.pl/kody-cpv/09000000-3,Produkty-naftowe-paliwo-energia-elektryczna-i-inne-zrodla-energii.html
http://administracja2.inforlex.pl/kody-cpv/09300000-2,Energia-elektryczna-cieplna-sloneczna-i-jadrowa.html


 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunku 

udziału w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunku 

udziału w tym zakresie. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców dokonana 

zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale VI 

SIWZ według formuły spełnia/ nie spełnia. 

2. Zgodnie z treścią art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 

4 do SIWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec ich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnej 

na dzień złożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie 

(załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

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



oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

8. Oferta wspólna 

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

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) podpisane przez uprawnionych 

przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie 

zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.  

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki winien przedłożyć każdy z 

wykonawców występujących wspólnie. 

 

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

Wykonawców występujących wspólnie. 

3) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem faksu, nr faksu: (071) 390-72-19 Zawsze dopuszczalna jest 

forma pisemna. 

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

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia i dokumenty składane, uzupełniane lub poprawiane przez Wykonawcę w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, przekazywane będą wyłącznie w formie pisemnej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje w sposób opisany w pkt 1, umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego 

z ich treścią. 

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

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

Anna Niedźwiedzka tel./fax. (071) 390-71-50 

 

 

 

 



VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być 

co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2) oznaczenie postępowania, 

3) określenie przedmiotu postępowania 

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) kwotę gwarancji, 

6) termin ważności gwarancji 

7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub  

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub  

c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,  lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 62-9574-0005-2001-0000-0101-0005  
Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium: Dostawa energii elektrycznej”. 

Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. 

6. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez ustawę Pzp formach 

oryginał dokumentu należy dołączyć bezpośrednio do oferty. 

 

 



IX. Termin związania z ofertą. 

 

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

z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (jedna cena oferty). Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z niniejszą SIWZ. 

3. Ponadto Wykonawca składa: 

a) Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SIWZ. 

c) Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa 

winien je przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

d) Stosowne oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę 

lub promesę umowy z TAURON Dystrybucja S.A umożliwiające sprzedaż energii 

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A do 

obiektów Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy (wzorów) stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści wymaganej 

przez Zamawiającego, a określonej w niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

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

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą 

naniesienia zmiany. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

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

wątpliwości co do jej oryginalności. 

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

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

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

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

podpisującego. 

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

wyłącznie Wykonawcę. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego 

i oznaczonej „Oferta na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty 

Wrocławskie” oraz „Nie otwierać przed 28 stycznia 2019 r. przed godz. 10.00”. 

Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres 

Wykonawcy. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub przed upływem terminu składania ofert 

wycofać złożoną Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 11, powinna 

być dodatkowo oznaczona określeniem odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 



Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie 

podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp. 

 

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:  

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez 

Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych 

przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 10 parter 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2019 r., o godz. 9.30  (czasu lokalnego). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 2, parter (sala obrad) w dniu 

składania ofert o godz. 10.00. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością 

rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymogami wskazanymi w niniejszej SIWZ 

ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie 

dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ). 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców 

oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

8. Oceny ofert będzie dokonywać komisja. 

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

oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 

 



l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena  

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według 

następującego wzoru: 

Cmin/Cbadx60%x100 pkt=C (liczba punktów w kryterium „cena”) 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „cena” wynosi 60. 

60 % 

2 Termin płatności 

W ramach kryterium „Termin płatności” Zamawiający przyzna 

punktację według następującego schematu: 

- 14 dni od daty wpływu faktury Vat – 0 pkt. 

- 21 dni od daty wpływu faktury Vat – 20 pkt. 

- 30 dni od daty wpływu faktury Vat – 40 pkt. 

Maksymalny termin płatności, jaki może zaoferować Wykonawca 

wynosi 30 dni od daty wpływu faktury Vat. 

Minimalny termin płatności – 14 dni od daty wpływu faktury Vat 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „termin płatności” 

wynosi 40%. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 

minimalny skutkować będzie jej odrzuceniem. 

40% 

 

10. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

11. Uzyskana liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego 

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

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

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

udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

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

14. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 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, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa 

w pkt 13.3), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

16. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 14.1) i 14.4), na stronie 

internetowej. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 



XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty  
 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Przy określaniu ceny Wykonawca obowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy z dnia 28 

grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538). o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw, w szczególności art. 5 ust. 1. W celu wykazania, że spełniony 

został warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy Wykonawca obowiązany 

jest załączyć do oferty cennik energii elektrycznej obowiązujący u niego według stanu na 

dzień 30 czerwca 2018 r. Oferta z ceną niezgodną z wymaganiami wynikającymi z ustawy, 

o której mowa w zdaniu 1 podlegać będzie odrzuceniu, jako niezgodna z ustawą, a 

jednocześnie niespełniająca wymagań niniejszej SIWZ.  

3. Cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku nr 2 do SIWZ 

musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o wypełniony 

Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem postanowień 

Rozdziału III SIWZ. 

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - 

dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

5. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt. 11) SIWZ i 

będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

6. Cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą 

zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 

wykonaniem zamówienia; 

7. Wartość objętą Formularzem cenowym, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3) SIWZ 

należy obliczyć jako sumę iloczynów prognozowanego zużycia energii (kolumna b) oraz 

cen jednostkowych brutto energii czynnej (kolumna d) oraz jako sumę iloczynów opłaty 

abonamentowej (handlowej) (kolumna e) przemnożonej przez ilość miesięcy i ilości 

Punktów Poboru Energii Elektrycznej (kolumna c); 

8. Zsumowane wartości brutto energii czynnej (kolumna f) oraz opłaty abonamentowej 

(handlowej) (kolumna g) stanowią cenę oferty (brutto); 

9. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1830) jest wartość 

wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z 

zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt. 11) SIWZ; 

10. W cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującą 

działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne 

do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych 

oraz składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek 

regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę 

oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których 

obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego); 

11. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177 z późn. zm.). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez 



Wykonawcę, o którym mowa w art. 1 pkt. 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, tj. 
a)  osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo 
b) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą 
pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami wymaga się 
przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą 
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. 
w formie zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, 
potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o 
której mowa w ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza 
ceny oferty, o której mowa w Rozdziale XII pkt. 1) SIWZ. 

12. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub 
zwolnienia należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ; 

13. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - w 
przypadku takim 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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XIII. Istotne postanowienia umowy  

 

Zawierana umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierać będzie co najmniej 

poniższe postanowienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy zgodnie 

z wzorem umowy stosowanym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść 

odpowiadać będzie co najmniej następującym postanowieniom: 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy 

z dnia 10. kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm., 

zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 

ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami 

określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z 

oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm ).  

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

DYSTRYBUCJA S.A  (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną 

umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę 

o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii 

elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji nr 

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

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

sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania 

z obiektu/obiektów, do którego/których ma być dostarczana energia elektryczna 

na podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 2. Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń 

3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową  

4) sporządzenia raportu na koniec danego okresu obowiązywania umowy, zużycia 

energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru liczonych w kWh ujętych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przedmiotowy raport będzie dostarczony 

z fakturą Vat za ostatni miesiąc rozliczeniowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
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2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych 

oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, 

a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo- 

rozliczeniowym 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii. 

4. Zamawiający oświadcza, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w 

Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie od nr 1 do nr 5 ma zawartą umowę na 

świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres 

trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej.  

5. Zamawiający oświadcza, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w 

Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie nr 6,  zawrze umowę na świadczenie usług 

dystrybucji oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy 

Sprzedaży energii elektrycznej.  

6. 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. 

7. Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia umów na dostawę energii 

elektrycznej tj. umów kompleksowych dla punktów poboru energii wyszczególnionych 

w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie nr 6 wynosi 1-3 miesiące. 

8. Zamawiający informuje, że dotychczasowa umowa na dostawę energii elektrycznej dla 

punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako 

Zestawienie od nr 1 do nr 5 wygasa z dniem 19 lutego 2019 r. 

9. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

10. 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. 

11. Zamawiający oświadcza że urządzenia kontrolno-pomiarowe są przystosowane 

do systemu TPA. 

 

§ 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 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. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 

z niezbilansowaniem. 
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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 przesyłu oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 

dokonywanych przez 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 jednostkowe ceny za energię elektryczną w zł/kWh dla obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy : 

- taryfa O11: ……………brutto zł/kWh  

- taryfa O12: I strefa…………… brutto zł/kWh , II strefa:…………… brutto zł/kWh 

- taryfa C11: ……………brutto zł/kWh  

- taryfa C12B: I strefa…………… brutto zł/kWh , II strefa:…………… brutto zł/kWh 

- taryfa G12: I strefa…………… brutto zł/kWh , II strefa:…………… brutto zł/kWh 

- taryfa C21: ……………brutto zł/kWh  

- taryfa C22: I strefa…………… brutto zł/kWh , II strefa:…………… brutto zł/kWh 

- taryfa R: ……………brutto zł/kWh  

2. Maksymalne nominalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie 

przekroczy …………. zł - zgodnie z ceną wskazaną w ofercie. W przypadku 

wykorzystania kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozwiązanie umowy 

następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym 

oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest 

do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania 

umowy. 

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

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

5. Podana w ust. 1 powyżej cena obowiązuje w okresie od 20.02.2019 r. do 19.02.2020 r. 

 

§ 6. Rozliczenia 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości 

określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy brutto 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. 
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2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie 

pobranej energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania 

należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej 

średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie 

sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-

rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni 

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

uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane 

okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

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 Vat. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego Faktury Vat zbiorcze 

rozliczeniowe osobno dla każdego z zestawień opisanych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy tj. Faktura Vat zbiorcza dla Zestawienia nr 1 - OŚWIETLENIE 

ULICZNE, Faktura Vat zbiorcza dla Zestawienia nr 2 - PRZEPOMPOWNIE 

ŚCIEKÓW, SUW, Faktura Vat zbiorcza dla Zestawienia nr 3 – RATUSZ, Faktura 

Vat zbiorcza dla Zestawienia nr 4 - ŚWIETLICE, KUŹNIE, Faktura Vat zbiorcza 

dla Zestawienia  nr 5 – REMIZY, Faktura Vat zbiorcza dla Zestawienia nr – 

NOWE OBIEKTY. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i dostarczania 

osobno zbiorczych faktur Vat dla każdego zestawienia, o których mowa powyżej na 

adres Zamawiającego.  

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktyczną zużytą ilość kWh. 

W przypadku niewykorzystania prognozowanej ilości kWh określonej w SIWZ, 

Wykonawca nie będzie żądał wynagrodzenia. 

 

§ 7. Płatności 

1. Strony określają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ... dni od daty wpływu 

faktury do Zamawiającego. 

2. Terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca obciąży Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

4. W przypadku doręczenia faktury Vat w czasie uniemożliwiającym terminowe 

wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu 

roboczym od daty otrzymania faktury. 

5. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

 

§ 8. Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii 

w przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną 

oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 
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2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający 

zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności 

za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 

do umowy jako Zestawienie od nr 1 do nr 5 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 

nastąpi od dnia 20.02.2019 r., jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu 

poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy 

2. Strony ustalają, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 

umowy jako Zestawienie nr 6 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od 

dnia 20.02.2019 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczas 

obowiązującej umowy na sprzedaż energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. 

Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynający sprzedaż energii elektrycznej 

przez  Wykonawcę lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych 

3. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 

19.02.2020 r. 

§ 10. Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, 

do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy 

do OSD. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej dla punktów odbioru energii o których mowa w ust. 7, na podstawie 

załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 

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

umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, 

tj. w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów i przedłożenia 
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Zamawiającemu do podpisania, o ile Zamawiający nie jest już stroną samodzielnej 

umowy dystrybucyjnej.  

4. Jeżeli Zamawiający jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia zmian grup taryfowych dla OSD, poszczególnych 

obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy 

pełnomocnictwem. 

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

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

6. Wszelkie zmiany do Umowy, będą następowały zgodnie z treścią §12 niniejszej umowy 

i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których 

mowa w Załączniku nr 1 Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 20% 

punktów odbioru energii. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii będzie się 

odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki 

rozliczeniowej. 

 

§ 12. Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

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

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

umowy, w szczególności: 

1) wstrzymania wykonywania usług przez OSD, 

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

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

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,  

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

pomimo zachowania należytej staranności,  

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

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

6) w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminach wynikających z 

umowy okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. w 

związku z przedłużającą się procedurą przetargową lub koniecznością 

unieważnienia postępowania, a także z innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy) – zmianie ulegnie wyłącznie termin rozpoczęcia realizacji 

zamówienia, 

3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt.1)-5) strony ustalą 

nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia 

równy będzie okresowi przerwy lub postoju 

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

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

następujących zdarzeń: 

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

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

ustawowej zmiany stawki VAT, 

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

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,  
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4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu użytych pojęć w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez strony.  

5. Strony przewidują zmianę postanowień umowy w odniesieniu do wysokości stawek  

w zakresie, w jakim zmiana ta będzie wynikała z treści obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.  

6. Załącznikami do Umowy są - Lista obiektów Zamawiającego z podziałem na 

zestawienia zbiorcze. 

 

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o             

udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ustawy Pzp. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XVI. Wykaz załączników do SIWZ  
    

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej lub braku 

takiej przynależności 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia .........stycznia 2019 r. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Niżej podpisany/i .....................................……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
działający w imieniu i na rzecz:  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

NIP ………………………………………….. Regon ……………………… 
 
 
Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………………. 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

Gminy Kąty Wrocławskie ”do obiektów Zamawiającego składamy niniejszą ofertę: 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 
1. Cena energii elektrycznej za 2 795 180,00 kWh 
Wartość netto: ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
Podatek VAT: …………………………zł, według stawki 23% 
(słownie: ……………………………………………………………………………...złotych) 
Wartość brutto: …………………………………......zł 
(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
1A. Termin płatności faktury (liczony od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu)          

……………………..dni  (słownie:…………………….. dni) 

      2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych     
określonych w Formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz 
wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. 
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną 

faktyczną na dzień składania oferty.  
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

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

8. Niniejszym akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ przypadku 
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, z uwzględnieniem 
tych warunków w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień składania oferty. 

10. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa: 

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

11. Załącznikami do niniejszej oferty są : 
 
………………..     ………………………………………………… 
………………..     ………………………………………………… 
………………..     ………………………………………………… 
………………..     ………………………………………………… 
 

12. W związku z art. 91 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że wybór 
naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. 

Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: 

……………………………………………………………… 

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi / gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia ) 

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: 

……………………………zł. (wskazać jeżeli dotyczy Wykonawcy).  

 
 
 

*  W przypadku gdy nie dotyczy – skreślić 

 
 
       
       
 
 
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 
 
 
 
 

 
  Miejsce i data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

L.p. Grupa 

taryfowa 

Prognozowane zużycie 

energii w okresie 12 

miesięcy 

Ilość 

Punktów 

Poboru En. 

Elektrycznej 

Cena brutto 

za 1 kWh 

energii 

czynnej  

Opłata 

abonamentowa 

(handlowa) 

brutto 

Koszt 

brutto 

energii 

czynnej 

Koszt brutto 

opłaty 

abonamentowej 

(handlowej) 

 kWh Szt. zł/kWh zł/m-c zł zł/12 m-cy 

A  B C D E F = B x D G = C x E x 12 

miesięcy 

1 O11 Całodobowo 34 702,000 10     

2 O12 I – strefa 660 841,00 152     

II - strefa 1 133 351,0

0 

    

3 C11 Całodobowo 430 298,00 91     

4 C12B I – strefa 11 062,00 5     

II - strefa 17 138,00     

5 
G12 

I – strefa 200,00 
1 

    

II - strefa 360,00     

6 C21 Całodobowo 180 00,00 1     

7 
C22A 

I – strefa 5 400,00 
1 

    

II - strefa 14 600,00     

8 R Całodobowo 12 228,00 10     

Razem 39 978,338 271     

   OGÓŁEM ZŁ*  

  

*Wartość brutto „Ogółem” należy przenieść do Formularza Ofertowego 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że: 

1) Formularz cenowy został przez nas wypełniony zgodnie ze wskazaniami określonymi w SIWZ. 
2) Ceny jednostkowe brutto podane w tabeli (poz. d, e) będą obowiązywać w trakcie trwania 

umowy (cena jednostkowa z kolumny d zawiera podatek akcyzowy). 
3) Ceny jednostkowe energii elektrycznej i stawka opłaty abonamentowej obowiązują przez cały 

okres trwania umowy i nie mogą być podwyższane. Dopuszczalna jest wyłącznie zmiana ceny 
jednostkowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. 

4) W cenie energii elektrycznej i opłaty handlowej wliczone zostały wszelkie koszty związane                           
z realizacja przedmiotowego zamówienia. 

 

Końcowa wartość zamówienia (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. 

Formularzem cenowym  wynosi  ....................................................................złotych   

  

dnia .......................... 
................................................................................. 

                                                                   Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  

oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

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

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

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………........... 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie” 

Oświadczam, co następuje:  

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z 

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

…………….……. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..................................................... ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp) 

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

ustawy Pzp podjęto następujące środki 

naprawcze:................................................................................................................................

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

…………….……. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 



 

23 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca, którego reprezentuję, 

tj.:.............................................................................................................................................. 

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

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. 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w rozdziale V pkt 1.2) lit. a).  

…………….……. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

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

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

rozdziale V pkt: .................................................................................................................... 

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

Wykonawca, którego reprezentuję,, polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………(

podpis osoby upoważnionej) 

 

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. 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 


