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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
w sprawie zamówienia publicznego na: „Zakup energii elektrycznej”

Nr spr. 254/2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Pawłowice – październik 2018 roku
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1.

Zamawiający. Informacje ogólne

1.1.

Zamawiającym jest: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
31-047 Kraków ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice,
ul. Mielżyńskich 14,
64 - 122 Pawłowice, tel. (0-65) 529-91-92 wew. 214
Strona internetowa : www.zdpawlowice.pl,
e-mail: sekretariat@zdpawlowice.pl

1.2.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164
z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP.
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.),
jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

1.3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku
polskim.

1.4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej: www.zdpawlowice.pl, od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu
składania ofert.

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zwaną
dalej Pzp.

3.
Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 2019 rok dla
Zakładu Doświadczalnego Pawłowice .
Wspólny słownik zamówień – CPV 09310000-5
3.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych o zawarciu umów sprzedaży oraz zgłoszenia do OSD
wniosków dotyczących procedury zmiany sprzedawcy, (nazwy i adresy OSD w
Załączniku nr 1 do SIWZ).
3.3. Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o
której mowa w ust. 2 tj. do zgłoszenia wskazanym Operatorom sieci do realizacji
zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w innych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy czynności.
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Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do uzupełnienia
odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany sprzedawcy,
3.4. Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem
01.01.2019 r., Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12. 2019 r.,
3.5. Energia elektryczna kupowana na podstawie zawartej umowy zużywana będzie
na potrzeby odbiorcy końcowego, czyli że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,
3.6. Wykonawca odpowiada za jakość obsługi Zamawiającego. Za niedotrzymanie
przyjętych standardów rynkowych – zgodnie z określeniem Ministra Gospodarki
z dnia 18 sierpnia 2011 r.- Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługują
bonifikaty.
3.7. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w
ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 89 z 2006 r., poz.
625 z późniejszymi zmianami), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
3.8. Szacowana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10%) w okresie
dostawy wyniesie 2 080,9 MWh, w tym:
Tabela 1
Lp.
1

2

Grupy taryfowe

w strefie całodobowej B21, C11 i C21

2 025,5

w grupach dwustrefowych C12a
w tym:
- energia rozliczana w strefie szczytowej
- energia rozliczana w strefie pozaszczytowej

4

w grupach dwustrefowych C12b
w tym:
energia rozliczana w strefie dziennej
energia rozliczana w strefie nocnej
Energia łącznie

5

Moc umowna łącznie - 1 230 kW

3

Ilość MWh

70,0
30,0
40,0
1,5
0,9
0,6
2 097,0

Prognozowana na 2019 rok ilość energii elektrycznej oszacowano w oparciu o
faktyczne jej zużycie w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice w okresie poprzednich
lat.
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3.9. Podane w tabeli 1 wielkości są wyłącznie wielkościami szacunkowymi, natomiast
wartość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej rozliczana będzie w oparciu o
wskazania układów pomiarowo – rozliczeniowych (w cyklach stosowanych przez
Operatorów sieci) i cen jednostkowych.
3.10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 14 dni wcześniej o
ewentualnej zmianie w planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej lub w
przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych
punktach poboru, zmianach w układach pomiarowo- rozliczeniowych.
3.11. Zamawiający informuje i oświadcza że:
- procedurę zmiany sprzedawcy przeprowadza po raz szósty,
- wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe ma dostosowane do wymogów TPA,
- ma zawarte na czas nieokreślony umowy z wymienionymi w tabeli Załącznika nr 1
do SIWZ Operatorami Sieci Dystrybucyjnych,
- dysponuje tytułem prawnym do korzystania ze wszystkich obiektów, do których ma
być dostarczana energia elektryczna,
- posiada aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na czas określony,
obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Umowy nie były zawarte w ramach akcji
promocyjnej.
3.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku
akcyzowego energii elektrycznej, przy czym wielkość tej zmiany wynikać będzie
wyłącznie z wymienionych zmian stawek podatkowych.
4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacje ogólne.
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
6.4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
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7. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2019 r..
Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12. 2019 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
8.1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
8.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
8.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
8.1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
8.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w
art. 24 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
9.1.1 oświadczenie, o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.
9.1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ
Wykonawca złoży Zamawiającemu aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki,
9.1.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1.3 SIWZ,
Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające możliwość
sprzedaży energii elektrycznej dla każdego punktu poboru Zamawiającego
(Załącznik nr 1 do SIWZ) za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. (Umowa
Generalna z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na
terenie obiektów Zamawiającego), zawarte w treści formularza oferty.
9.1.4 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1.3 SIWZ,
Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, o posiadaniu umowy zawartej
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przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego
przez Wykonawcę, zawarte w treści formularza oferty.
9.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp, należy przedłożyć:
9.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
9.3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. - dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9.3.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 9.3.2 lit. a),b),c) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
9.4. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w
terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej
Zamawiającego wykazu złożonych ofert.
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Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie
należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
10.1. Stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
11.1. Oferta wraz z załącznikami – pisemnie.
11.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail:
sekretariat@zdpawlowice.pl
11.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Roman Kozyra tel.: 609 707 181
12. Wymagania dotyczące wadium
12.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej
z następujących form:
a) przelewem na konto Zamawiającego w:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16,

01-211 Warszawa ,

konto nr 05 2030 0045 1110 0000 0023 5240.

b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
12.2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź
ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za
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wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w
Ustawie Prawo zamówień publicznych. Koniecznym jest również, aby gwarancja
obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych
powyżej wymogów, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
12.3. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii gwarancji poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
Koniecznym jest zdeponowanie oryginału gwarancji u Zamawiającego tj.
w Sekretariacie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice.
13. Termin związania ofertą.
13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców, o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30
dni.
14. Opis sposobu przygotowania oferty
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna
jest wersją wiążącą.
14.5. Zamawiający wymaga aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.6. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
14.7. Jeżeli osoba (bądź osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
14.8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane przez Wykonawcę.
14.9. Każda strona zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności
każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
14.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty Wykonawca winien umieścić informację o ilości stron oferty.
14.11. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.). Informacje te winny być
umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość
numeracji stron oferty). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust 4 ustawy Pzp.
14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
14.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje
alternatywne, skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
14.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości.
14.15. Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty (wzór załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór
załącznik nr 3).
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór załącznik nr 4 do SIWZ).
4) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,
5) Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszego SIWZ.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

9
_______________________________________________________________________________________________________
Instytut Zootechniki - PIB 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak 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.
15.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
15.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
15.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej
stronie internetowej.
16. Miejsce oraz termin składania ofert
16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytucie Zootechniki –
Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice,
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, Sekretariacie Zakładu, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 do godz. 12:00.
16.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na Instytut
Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice,
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, oraz opisane:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice

Oferta w postępowaniu na: ”Zakup energii elektrycznej”
Numer sprawy 254/2018
Nie otwierać przed dniem 09.11.2018 r., do godz. 1215”
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16.3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Pawłowice,
ul. Mielżyńskich 14 w biurze numer 3 w dniu 09.11.2018 r. o godz. 1215
17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców,
informacje dotyczące kwot zaoferowanych przez oferentów.
17.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
18. Opis sposobu obliczenia ceny
18.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty zastosowane przez
Wykonawcę.
18.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
18.3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe w występujących
grupach taryfowych łączne dla wszystkich podmiotów, wartości poszczególnych grup
taryfowych oraz całkowitą wartość zamówienia.
Sposób obliczenia cen przedstawiony został w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
19.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
19.1.1) zostaną złożone przez Wykonawców nie
Zamawiającego z niniejszego postępowania,
19.1.2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

wykluczonych

przez

19.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
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lp

Kryterium podstawowe

1.

Cena (C)

Waga-udział % w
ocenie
100 %

Maksymalna liczba
punktów
100 pkt

19. 3. Sposób oceny oferty:
Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu:
Kryterium - Cena całkowita brutto – waga 100%.
Najniższa cena całkowita brutto
C = ------------------------------------- x 100
Cena całkowita brutto badanej oferty
19.4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta
uzyska najwyższą liczbę punktów (przedstawi najniższą cenę całkowitą brutto za
realizację zamówienia).
19.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
19.6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
20. Udzielenie zamówienia
20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i
została oceniana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
20.2. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
20.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1i 5-7ustawy Pzp, na własnej stronie
internetowej (http://www.zdpawlowice.pl) oraz w swojej siedzibie na “tablicy
ogłoszeń”.
20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty w formie pisemnej.
20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa powyżej w pkt 20.4. SIWZ, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać
12
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ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
20.7. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności o których mowa
w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w
art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Istotne postanowienia umowy
Projekt Umowy Sprzedaży energii elektrycznej stanowiący
niniejszej SIWZ

Załącznik nr 6 do

24. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których
mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
26. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
28.1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) określone w art. 179 - 198g ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia
2015 r. poz. 2164 ze zm). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
13
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oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt. 5 w/w ustawy.
28.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Szczegółowe dane punktów poboru energii,
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
Załącznik nr 5 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 , Zakład
doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14 64- 122 Pawłowice

L.p.

Adres i nazwa punktu poboru energii
elektrycznej

1

64-120 Krzemieniewo, Kociugi 22 dz.
nr 131/1, Ferma owiec,

2

3

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Wielkopolska dz. nr.185 Hydrofornia Mały Dwór
64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Mielżyńskich 44 C, dz. nr 556/3 SKURTCh

Gr. Taryfowa

C12a/ szczyt.
C12a
pozaszcz.

Numer licznika

Moc
umowna
(kW)

96778276

50

Planowany
Nr ewidencyjny w systemie bilingowym
zakup energi
dotychczasowego sprzedawcy (z faktur)w 2018 r.
nr kontrahenta
(MWh)

15,0
PLENED0000059000 0000001079113596

30,0

C21

96778393

50

PLENED0000059000 0000001078287516

26,0

C21

96860789

50

PLENED0000059000 0000001078307548

129,0

4

64-122 Pawłowice, Pawłowice,ul.
Melżyńskich 14 - Warsztat Mech.

C21

96778401

80

PLENED0000059000 0000001078308569

112,0

5

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Modrzewiowa 20 dz. nr 554 Ferma
Bydła,

C21

96861675

150

PLENED0000059000 0000001078245507

309,0

6

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Bramowa 1 dz. nr 512 - Stacja Paliw

C11

90077858

27

PLENED0000059000 0000001079020583

23,0

7

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Mielżyńskich 14 - Gosp. SOMB

47971633

27

PLENED0000059000 0000001079040518

8

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Wielkopolska 113 dz. nr 184/1 - Gosp.
M. Dwór

C11

47971648

27

PLENED0000059000 0000001079074553

16,0

9

64-122 Pawłowice, Pawłowice ul.
Topolowa dz. nr 544/13 - BRB

C11

91821801

27

PLENED0000059000 0000001079058508

1,5

10

64-130 Rydzyna, Robczysko 26 C dz. nr
112 St.1 WO-8237 Ferma Trzody
Chlewnej nr odb 10092847

C21

96774939

170

PLENED0000059000 0000001440087597

447,0

11

dzień
64-130 Rydzyna, Robczysko 26 B dz. nr
C12 B
102/5 - Gospodarstwo
noc

96777331

50

PLENED0000059000 0000001440830583

64-130 Rydzyna, Robczysko 26 C dz, nr
116 - St.2 WO-8238 Ferma Trzody
Chlewnej

C21

96777984

50

PLENED0000059000 0000001440088521

124,0

B21

3250020483

21

PLENED0000059000 0000001440089542

266,0

C21

96775020

295

PLENED0000059000 0000001440090563

446,0

C11

9648547

9

PLENED0000059000 0000001440829562

1,0

C11

96778886

45

PLENED0000059000 0000001440855526

1,0

C21

96861503

75

PLENED0000059000 0000001440118569

123,0

C11

47970130

27

PLENED00000590000000001741879540

1,0

Moc umowna
łącznie kW

1230

Planowane łączne zużycie energi [MWh]

2 097,0

12

13

14

64-130 Rydzyna, Robczysko 24 C dz. nr
12/3 WO-8239 - Kotłownia
"Pawłowice"
64-130 Rydzyna, Robczysko 26 A dz. nr
123/5 - St.2 WO-8242 Mieszalnia Pasz

64-130 Rydzyna, Robczysko dz. nr 1016
- Wymiennikownia
64-130 Rydzyna, Robczysko dz. nr 371 16
Łąki-przepompownia
64-130 Rydzyna, Robczysko WO-8505
17
Hydrofornia
Oczyszczalnia Gnojowicy Robczysko
18
dz. nr 330/1
15

15,0

szczyt.

C12a

10,0

pozaszcz.

0,9
0,6
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:
Nazwa (firma) Wykonawcy, (Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):
...................................................................................
Adres: ........................................................................
Tel.: ...........................................................................
Fax ...........................................................................
e-mail: …………………………………………………..

Zamawiający
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup energii
elektrycznej na rok 2019. Numer sprawy 254/2018” do obiektów Instytutu
Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego
Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice (ujętych w tabeli załącznik numer
1 do SIWZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla niniejszego postępowania, składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w wymienionej Specyfikacji, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

Wartość brutto (cena oferty): …………………..…………………….... zł.
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1. Cenę ofertową obliczono z uwzględnieniem ceny jednostkowej energii elektrycznej
netto w tym:
Lp.

Grupa taryfowa

Pkt.
poboru
(ilość)

2

3

1
1.

C12a

szczytowa
pozaszczytowa

2

2.

C12b

dzień
noc

1

3.
4.

C11
C21

6
8

5.

B21
Suma pozycji 1- 5

1

Szacu.
zużycie
w 2019r.
w MWh

4
30,0
40,0
0,9
0,6
43,5
1716,0

Cena
jednostk.
netto za
1 MWh

Wartość
netto
(4x5)

Podatek
VAT

Wartość
brutto
(6+7)

5

6

7

8

266,0
2 097,0

2. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczam (y), że mamy możliwość sprzedaży energii elektrycznej dla każdego
punktu poboru Zamawiającego (Załącznik nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej OSD (Umowa Generalna z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego działającym na terenie obiektów Zamawiającego).
4) Oświadczam (y), że posiadamy zawarte umowy z OSD, umożliwiające
bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę.
3. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych
w SIWZ.
5. Oświadczam(y), że jestem/śmy związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
6. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ....... do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
7. Zamówienie wykonamy bez podwykonawców*/przy udziale podwykonawców* Podwykonawcy
zostanie
powierzona
następująca
część
zamówienia:
........................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(brak wypełnienia powyższego pola oznacza, iż Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców).

8. Ofertę składam/y na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

________________, dnia _________ 2018 r.
____________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej
na rok 2019. Numer sprawy 254/2018” do obiektów Instytutu Zootechniki –
Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice,
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, oświadczam/y, że spełniam/y warunki o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zamówienia.
________________, dnia _________ 2018 r.
____________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej
na rok 2019. Numer sprawy 254/2018” do obiektów Instytutu Zootechniki –
Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, ul.
Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

________________, dnia _________ 2018 r.
____________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................
(nazwa i adres firmy – wykonawcy-pieczątka)

OŚWIADCZENIE
(powiązania kapitałowe)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup energii elektrycznej”

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 ustawy PZP, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Nawiązując do postępowania na „Zakup energii elektrycznej”
oświadczamy, 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 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących 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

........................ .........
miejscowość, data

……………….............................................................
(podpis wraz z pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela wnioskodawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (projekt)

W dniu ……………….. między……………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………… pod numerem KRS ……………………..,NIP:………………….,
REGON:………………….. ,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. .............................................. ……………………………………..
2. .............................................. ……………………………………..

zwanych dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych
ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na potrzeby obiektów
wyszczególnionych w Załączniku nr 1, na zasadach określonych w ustawie
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych.
2. 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.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia
oznaczają:
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a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych;
b) 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;
c) Umowa - niniejsza umowa,
d) Rozwiązanie Umowy – pisemne oświadczenie o odmowie zakupu
lub sprzedaży energii przez jedną ze stron Umowy, złożone drugiej
stronie Umowy, przed terminem zakończenia Umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
e) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta
pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki
związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej;
f) punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej;
g) okres rozliczeniowy – uzgodniony w § 6.5 niniejszej Umowy okres,
w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje
rozliczenie ilości zużytej energii elektrycznej;
h) taryfa - zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia opłaty za
przesył pobranej ilości energii elektrycznej;
i) strefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla
grupy taryfowej z rozliczeniem wielostrefowym są jednakowe,
j) 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.
k) Strony – łącznie nazywani Zamawiający i Wykonawca.
l) PPE – Punkt Poboru Energii

§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu skutecznego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru określonych
w Załączniku nr 1.
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2.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się
do zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w
Załączniku nr 1 SIWZ. Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej w
okresie obowiązywania umowy uzgodnionym w § 7 ust.1, 2 i 3 dla
poszczególnych punktów poboru określanych w załączniku nr 1 szacuje się
łącznie w wysokości ………………. MWh oraz wartości netto …………… zł.

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie
zużytą ilość energii wg cen określonych w niniejszej Umowie, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Liczba punktów odbioru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr
1 może ulegać zmianie w czasie trwania Umowy zgodnie z §7 ust. 5, 6 i 7
oraz na wniosek Zamawiającego o dopisanie nowego punktu odbioru.
Zmiany wprowadzane do Załącznika nr 1 na wniosek Zamawiającego o
dopisanie nowego punktu poboru energii wymagają obustronnej zgody oraz
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach tej Umowy.
6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie
energii elektrycznej.
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Odbiorca nie jest
przedsiębiorstwem
energetycznym
w
rozumieniu
ustawy
Prawo
Energetyczne.
§3
Standardy jakości obsługi
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. W
przypadku
niedotrzymania
jakościowych
standardów
obsługi,
Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, 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. Nr 189
poz. 1126 ) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
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§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa.

z

warunkami

Umowy

oraz

2. Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.
3. Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i
planowanej wysokości rocznego zużycia.

§5
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana
energia
elektryczna
będzie
rozliczana
według
wyszczególnionych niżej cen jednostkowych energii elektrycznej (netto):

Lp.

Grupa taryfowa

Cena
jednostk.
netto za
1 MWh

2

3

1
1.

C12a

szczytowa
pozaszczytowa

2.

C12b

dzień
noc

3.
4.

C11
C21

5.

B21

2.

Ceny, o których mowa w ustępie 1 zawierają stawkę podatku akcyzowego
według stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania niniejszej Umowy.
W razie zmiany stawki podatku akcyzowego, ceny o których mowa w ust. 1
ulegną odpowiedniej zmianie w odniesieniu do niewykonanej części
zobowiązania, bez konieczności podpisania stosownego aneksu do Umowy.

3.

Wykonawca zapewnia umorzenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej
oraz energii wytwarzanej w wysoko sprawnej kogeneracji (niegazowej i gazowej)
w ilości gwarantującej udział tych składników zgodny z udziałami aktualnymi na
dzień zawarcia umowy na rok 2018 na potrzeby odbiorcy końcowego. W
przypadku zmian formalno prawnych, a w szczególności przepisów w zakresie
25
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wysokości udziałów, ceny energii elektrycznej będącej przedmiotem Umowy
zostaną skorygowane w taki sposób w jaki zmiany będą miały wpływ na ich
poziom , bez konieczności podpisania stosownego aneksu do Umowy.
4. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną
niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji
określonych w ust. 2 i ust. 3.
5.

Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach
rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości pobranej energii
elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej
strefie czasowej dla określonej taryfy lub uśrednionej ceny dla wszystkich taryf,
określonych w Umowie.

6.

Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według
obowiązującej w dniu dokonywania wyliczeń stawki.

7. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii
elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać
się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo - rozliczeniowego.
8. Nie przewiduje się zainstalowania innego lub dodatkowego układu
pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii
elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
9. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych pobranej energii
elektrycznej czynnej, dokonywane będą przez lokalnego OSD, zgodnie z
przyjętym przez niego harmonogramem odczytów.
§6
Płatności, zabezpieczenia
1. Wykonawca dokonuje rozliczeń ilości energii pobranej przez Odbiorcę w
okresie rozliczeniowym na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od
OSD.
2. Okres rozliczeniowy: miesięczny, dla wszystkich punktów poboru.
3. Wykonawca stosownie do umowy wystawi jedną fakturę zbiorczą VAT za
energię zużytą w okresie rozliczeniowym przez wszystkie punkty poboru
Odbiorcy. Faktury VAT wystawiane będą po zakończeniu okresu
rozliczeniowego i za dany zakończony okres rozliczeniowy nie później niż do
7-go dnia od dnia przekazania przez OSD Wykonawcy danych pomiaroworozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.
4. Wykonawca do każdej faktury VAT załączy rozliczenie kosztów energii
z poszczególnych punktów poboru energii. Rozliczenie przedstawione będzie
w formie wydruku.
5. Należności wynikające z faktur VAT będą płacone na rachunek bankowy
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Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty jej wystawienia
Zamawiającemu przez Wykonawcę. Za dokonanie zapłaty uważa się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy
6. Za niedotrzymanie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
7. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie
odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
wystawienia faktur VAT korygujących, w terminie do 7 dni od uzyskania od
OSD skorygowanych danych pomiarowych. Korekta obejmuje cały okres
rozliczeniowy
lub
okres,
w
którym
występowały
stwierdzone
nieprawidłowości.
8. Faktury VAT korygujące płatne są w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
Należności wynikające z faktur korygujących nie podlegają potrąceniu z rat
planowych i zaliczek.
9. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności
za odebraną energię elektryczną.
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP: ………………….. Wykonawca oświadcza, że
jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
……..
11. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, za wyjątkiem cesji na rzecz
instytucji finansowej wskazanej przez Wykonawcę.
§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie
dostaw
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2018 roku, lecz nie wcześniej
niż z dniem, skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy,
oraz przyjęcia niniejszej Umowy do realizacji przez OSD.
2. Strony zobowiązują się
powyższych warunków.

zawiadomić

siebie

nawzajem

o

spełnieniu

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2018 roku.
4. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii
elektrycznej przez Wykonawcę.
5. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) Umów

o

świadczenie

usług

dystrybucji

zawartych

pomiędzy
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Zamawiającym a OSD, dotyczących punktów poboru energii elektrycznej
wyszczególnionych w załączniku nr 1,
b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a
OSD,
c) Umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie
handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający oświadcza, że Umowy o świadczenie usług dystrybucji, o
których mowa powyżej, pozostają ważne przez cały okres obowiązywania
Umowy, a w przypadku rozwiązania jakiejkolwiek z nich, Zamawiający
zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w
terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu tej
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
7. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż jakakolwiek umowa
o świadczenie usług dystrybucji dotycząca punktu wyszczególnionego w
załączniku nr 1, została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie
poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, Wykonawca jest
uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w części dotyczącej punktu poboru, do którego dostarczana
jest energia elektryczna w ramach rozwiązanej umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
8. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy
Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej
miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia
na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego,
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

§8
Współpraca i wymiana informacji
1.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach
związanych ze sprzedażą energii elektrycznej to:
………………………… tel.: …………………… email: …………………………..
………………………… tel.:……………..……… email: ….……..………………..

2.

Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych
ze sprzedażą energii elektrycznej to:
………………………… tel.: …………………… email: …………………………..
………………………… tel.:……………..…...… email: ….……..……..………….
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3.
O zmianach w składzie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony powiadomią
się wzajemnie pisemnie listem poleconym.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 5% wartości netto niniejszej umowy określonej w
§2 pkt 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, w wysokości 5% wartości netto niniejszej umowy określonej
w §2 pkt 2.
3. W razie, gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych,
Stronie przysługuje prawo żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Powołane w Umowie załączniki stanowią jej integralną część.
2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Wykonawcę w celach marketingowych oraz danych handlowych niniejszej Umowy
w zakresie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przyjmuje
jednocześnie do wiadomości, że ma prawo żądania informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych,
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą polubownie
rozstrzygane przez Strony. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową, stosuje
się Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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