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Gmina Węgliniec 
ul. Sikorskiego 3 

59-940 WĘGLINIEC 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek 
organizacyjnych". 

                                             

(znak sprawy: PR.271.14.2015.ZP)                                          

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta  w W ęglińcu 

 

Węgliniec, dnia 23.09.2015 r. 
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I. Postanowienia ogólne 
1. Zamawiający: 

Gmina Węgliniec 
 ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec 

                      NIP – 615 – 18 – 08 – 660 
                  Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551 
                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl  

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. 
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej 

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert. 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy. 

7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące 
niniejszego   postępowania,   wynikające   z   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych: 
www.wegliniec.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia 
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w 
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności. 

 
1. Przedmiot zamówienia: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej 
jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: PR.271.14.2015.ZP) 
2. Kod CPV :  

09 31 00 00 – 5 – elektryczność  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
3.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej 

jednostek organizacyjnych.  
3.2.zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: 

a) 60 punktów odbioru energii dla zasilania m.in. oświetlenia ulicznego, świetlicy, domów 
przedpogrzebowych, budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, fontanna,  dla których 
płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Węgliniec – załącznik nr 1 do siwz; 

b) 2 punktów odbioru energii dla zasilania budynku szkoły i budynku świetlicy, dla których 
płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie;  

c) 3 punktów odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, budynku sali gimnastycznej oraz 
boisk sportowych „ORLIKI”, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest 
Szkoła Podstawowa w Ruszowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Ruszowie; 

d) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku Gimnazjum, dla którego płatnikiem faktur za 
energię elektryczną jest Gimnazjum w Ruszowie; wchodzące w skład Zespołu Szkół w 
Ruszowie ; 

e) 2   punktów odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, budynku świetlicy, dla których 
płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Węglińcu, wchodząca 
w skład Zespołu  Szkół w Węglińcu ; 

f)  1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, dla których płatnikiem faktur za 
energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu, będąca filią szkoły 
Podstawowej w Węglińcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Węglińcu ; 
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g) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku Gimnazjum, dla którego płatnikiem faktur za 
energię elektryczną jest Gimnazjum w Węglińcu; wchodzące w skład Zespołu Szkół w 
Węglińcu; 

h) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku przedszkola, dla którego płatnikiem faktur za 
energię elektryczną jest Przedszkole Miejskie w Węglińcu ; 

i) 10 punktów odbioru energii dla zasilania budynku Domu Kultury w Ruszowie, Dom 
Kultury w Zielonce, Dom Kultury w Czerwonej Wodzie, Węglinieckie Centrum Kultury w 
Węglińcu, Biblioteka Publiczna w Węglińcu, Dom Kultury w Starym Węglińcu, Dom 
Kultury w Jagodzinie, Biblioteka w Jagodzinie 30, Świetlica Środowiskowa w Piasecznej, 
Świetlica wiejska w Kościelnej Wsi dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną 
jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu 

3.3.Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w załączniku nr 1 
do siwz. 

3.4.Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy.  
3.5.Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w 

imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.  
3.6.Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla 

poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 632 MWh. W tym 
energia rozliczana  

 
a)całodobowo w grupie C11  
b)w grupie szczytowej C12a  
c)w grupie pozaszczytowej C 12a 
d)w grupie dziennej C12b 
e)w grupie nocnej C12b 
 
 

3.7.Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkował 
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość 
energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.  

3.8.Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określane jest 
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
OSD.  

3.9.Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca 
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na 
podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w złączniku nr 1 do 
siwz. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 
elektrycznej Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z 
bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, 
przechodzą na Wykonawcę.  

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 
rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w 
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne. W przypadku  niedotrzymania jakościowych standardów  obsługi 
Zamawiającemu    przysługuje  prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. 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.   

4.1.Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną –  81 
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ilości do 20% zamówienia 

podstawowego  
10. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z uwagi 

na specyficzny przedmiot zamówienia, jakim jest dostawa energii.  
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.Ustala się następujące warunki płatności. 

12.1. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu. 
      12.2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy od daty wystawienia faktury VAT. 

III. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. Wykonawca  musi posiadać aktualną koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą 
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie 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. Podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zawierać: 
4.1. określenie podmiotu przyjmującego zasoby,  
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4.2. określenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
4.3. określenie rodzajów  zasobów, które podlegają udostępnieniu w zależności od wykazywanego 
warunku,  
4.4. określenie sposobu korzystania z zasobów (np. doradztwo,  udostępnienie osób, maszyn, 
podwykonawstwo w  danym zakresie, umowa pożyczki środków pieniężnych itp.) 
4.5. określenie czasu w jakim wykonawca będzie mógł dysponować  obcymi zasobami. 
4.6. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki zobowiązanie powinno zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
4.7. Zobowiązanie musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza. 
5. Wykonawca  nie   może   podlegać  wykluczeniu   z   powodu   niespełniania  warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi 
spełniać każdy z Wykonawców.  

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 
SIWZ ), 

2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) Wykonawca wraz z ofertą  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej( załącznik nr 
5a lub 5b do SIWZ). 

 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 3.1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 

3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
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kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonych dokumentów. 

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

4. Inne wymagane dokumenty: 
a) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego – (załącznik nr 6 do siwz).  

VI. 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 pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec 
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551 

                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl   
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia 

jest p. Halina Grześków tel. 75 77 11 435 wew. 37 
      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych  
       jest p. Barbara Czapiewska  tel. 75 77 11 435 wew. 39. 

VII. Wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

VIII.  Termin zwi ązania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

IX . Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ . 
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 

wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz 
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona 
w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne 
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie 
odrębnego pełnomocnictwa. 

3. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 2, z 
zastrzeżeniem pkt. 4, 5, 6,. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii 
dokumentów.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być 
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

5. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, czy wybór oferty wykonawcy będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr  6 do siwz 

6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
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umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, 
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język 
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.  

11. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w 
wybrany przez siebie sposób.  

12. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 
1993r. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnice przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 

„Oferta na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek 
organizacyjnych" (znak sprawy PR.271.14.2015.ZP) nie otwierać przed godziną 11.15  dnia 
02 października 2015r. 
15. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres 

Wykonawcy. 

X.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Termin składania ofert upływa 02 października 2015r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do sekretariatu – pokój nr 21. 
Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2015r. o godz. 11:15, w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
 

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej (netto). Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej 
pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy 
ustawodawca dokona zmian stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. 
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2. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i ceny jednostkowej energii 
elektrycznej określonej w umowie.  

3. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z 
tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z Operatorem Systemu Dystrybucji) odbywać się 
będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.  

4. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z 
tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne 
podmioty. 

5. W cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Stawka podatku VAT musi zostać 
określona zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 
54, poz. 535 z późn. zm.) Cena musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnionym 
podatkiem VAT.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
7. ceny jednostkowe energii powinny uwzględniać wszystkie ewentualne stosowane przez 

sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlowa 
obsługa odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego. Dodatkowe wszystkie wartości 
powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. CENA OFERTY =  C12b dzienna + C12b nocna + C11 + C12a szczytowa +C12 a 
pozaszczytowa  

Gdzie: 
1.1. C12b –dzienna – łącznie zapotrzebowanie energii – ok. 135 MWh 
1.2. C12b - nocna - łącznie zapotrzebowanie energii – ok. 300 MWh 
1.3. C 11 –  całodobowa - łącznie zapotrzebowanie energii – ok. 140 MWh 
1.4. C 12a - szczytowa łącznie zapotrzebowanie energii – ok. 25 MWh 
1.5. C 12a - pozaszczytowa łącznie zapotrzebowanie energii – ok. 32 MWh” 
9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności 
jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie  wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 
zakresie: 

9.1.oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U.Nr 200, poz. 
1679, z późń. zm.) 

9.2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów  
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego ( składając oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 12 do siwz) 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. 

 

XII.   Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
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podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
Oferty oceniane będą w 2 etapach: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 
Cena (koszt) - waga kryterium 98%. 
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według 
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 98 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej 
oferty. 
Termin płatności – waga kryterium 2% 
W ramach kryterium „termin płatności” najwyższą liczbę punktów (2) otrzyma oferta zawierająca 
najdłuższy termin płatności , a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem : 
                                       

 Termin płatności oferty ocenianej   
Liczba punktów oferty ------------------------------------------------       x 2 pkt 
                                         Najdłuższy termin płatności ważnej oferty  
 
1. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni maksymalny 30 dni.  
2. Jeżeli Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 dni jego oferta zostanie odrzucona , 
natomiast w przypadku terminu płatności dłuższego niż 30 dni do oceny ofert oraz w przypadku 
wyboru oferty do realizacja zamówienia zostanie przyjęty termin płatności wynoszący 30 dni.  
3.Punkty przyznane  poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.  
 
XIII.    Informacje    o    formalno ściach,   jakie    powinny    zostać    dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Przed podpisaniem umowy , w przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika. 

XIV . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostaną podpisane umowy przez Gminę 
Węgliniec, oraz przez poszczególne jednostki organizacyjne.  

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
XVI. Mo żliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian  
 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych  w pkt XVI 

niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym 
wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem 
warunków ich wprowadzenia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 
2.1. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje 
bez zmian, lub podatku akcyzowego 
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia.  
3. Zamawiający  dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w przypadku 
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a) zmiany danych adresowych i teleadresowych  dotyczących stron umowy, 
b) zmiany szacowanego  zużycia, zgodnie z postanowieniami § 2 ust.3 niniejszej  

umowy. 
c) zaprzestania zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie z                          

postanowieniami §7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. 
d)  dodania nowego punktu odbioru energii 

 

XVII.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy oraz organizacjom wpisanym 
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Prawo do wniesienia 
skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Zamawiającemu oraz 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej 
czynności. 
Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, chyba że są to czynności wymienione 
w pkt 3. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

4.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania, 
4.3. Odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy: 
4.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Ustawy, 
4.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
4.3. określać żądanie oraz  
4.4. wskazywać okoliczności faktyczne lub prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. 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.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 3. i 8. wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
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wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
b) miesiąca, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
11. Zgodnie z art. 183 ust. 2 Ustawy, Zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie zakazu 

zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwaną dalej „Izbą”) 
orzeczenia. Izba uchyla zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby 
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane 
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi  
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek w terminie 
5 dni od dnia złożenia wniosku. 

12. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 Ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby 
w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję 
przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać 
wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może uwzględnić odwołanie w 
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana 
umorzyć postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem sytuacji, gdy  w postępowaniu 
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny wykonawca i 
działając na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu 
odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie. 

14. Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia 
rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie 
odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, 
wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. 

16. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom 
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

16.1.oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
16.2.przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 
16.3.wskazanie dowodów, 
16.4.wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

XVII.    Informacje administracyjne.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: 
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl, 
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwoju- 

pokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy 
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0 
75) 77 12 551. 

- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki. 
Opłata za formularz SIWZ wynosi 10,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648 
3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”. 
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Wykaz załączników:  
Załącznik nr 1 –  Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń 
Załącznik nr  2 - formularz oferty 
Załącznik nr 3 –  oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 4 –  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 5a i 5b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego  
 
Załącznik nr 7-  projekt umowy.                                                                                                               
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 

FORMULARZ OFERTY  
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*……………………………………………………………..…………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz :………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP*……………………………………..REGON* ……………………………………………….. 
Tel……………………………………… Fax…………………………………………e-mail………….…….. 
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy 
Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych ” (znak sprawy PR.271.14.2015.ZP), za następującą cenę: 

Cena netto ______________ + (VAT ___________%) = cena brutto ___________zł (słownie: _______________) 

Na powyższą kwotę składa się: 

Taryfa Ilość energii 
(MWh) 

Cena jednostkowa 
netto (zł /MWh) 

Wartość oferty 
netto (zł) 

Wartość oferty 
brutto (zł) do 

dwóch miejsc po 
przecinku 

Podatek VAT 
(%) 

C12b dzienna 135     

C12b nocna 300     

C11 140     

C12 a 
szczytowa 

25     

C12 a 
pozaszczytowa 

32     

1. Termin realizacja zamówienia – 01.01.2016r – 31.12.2016r.  
2. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty i opłaty wykonania zamówienia, zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert. 
5. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptujemy i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 

Wykonawcy** 
 
 
 
 
 
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy  
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
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    Załącznik nr 3 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP  

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej 
jednostek organizacyjnych” (znak sprawy PR.271.14.2015.ZP), oświadczam (y), że 
Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm.)  

 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 
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         Załącznik nr 4 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP  

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej 
jednostek organizacyjnych” (znak sprawy PR.271.14.2015.ZP), oświadczam (y), że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2014r. poz. 1232 z późn. zm.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP 

___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych” 
(znak sprawy PR.271.14.2015.ZP), oświadczam(y), że należę/należymy do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
2014r., poz. 1232 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty: 
……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………...……...…........................ 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 
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Załącznik nr 5 b do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP 

___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 
 

 
INFORMACJA 

 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych” 
(znak sprawy PR.271.14.2015.ZP),  informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy 
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
2014r., poz. 1232 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 
Data 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy * 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP 
 

 
___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
  

OŚWIADCZENIE O OBOWI ĄZKU PODATKOWYM U 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek 
organizacyjnych” (znak sprawy PR.271.14.2015.ZP),   

Oświadczamy, że wybór mojej/ naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług* 

1. Oświadczamy, że wybór mojej/ naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług* 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył : 

a)___________________ 

b)__________________ 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła  
______________________________ zł  

 

 
Data 

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP 
 
    

PROJEKT UMOWYPROJEKT UMOWYPROJEKT UMOWYPROJEKT UMOWY    

 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Węglińcu pomiędzy: 
 
__________________ zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

_________________________________  

przy kontrasygnacie _______________________-  

  

a  

 

 zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą 

 

§ 1 

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

zakupem energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych, 
na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tj Dz. U z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. Zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 
Wykaz punktów poboru określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną 
część. 

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w skład 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: 
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 
umowy. 
c) Umowa – niniejsza umowa 
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 
elektrycznej. 
e) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej 
przez obiekty Zamawiającego 
f)punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej 
g) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 
rozliczenie zużytej energii elektrycznej  
i)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. 
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§ 2 
 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o     

zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 
2. Planowania wysokości zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla  

poszczególnych punktów poboru określanych  w  Załączniku Umowy szacuje się  łącznie w 
wysokości ok. 632 MWh. 

3. Ewentualna zmiana ( wzrost lub spadek ) planowanego zużycia  nie będzie skutkowała  
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość 
energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.  

4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej  określana    
jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy    
Zamawiającym a OSD.  

5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji  podmiotu  odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy.  

6. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez      
Zamawiającego na podstawie standardowego  profilu zużycia  o mocy umownej określonej      
w Załączniku  Umowy.  

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii  elektrycznej.  
8. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem    

handlowym z niniejszej Umowy, w tym  zgłaszanie grafików handlowych do OSD,    
przechodzą na Wykonawcę.  

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego, co oznacza, że Zamawiający  nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 
rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 

 
§ 3 

             
Standardy jakości obsługi . 

  
1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach     

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

2. W przypadku  niedotrzymania jakościowych standardów  obsługi Zamawiającemu    
przysługuje  prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. 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.   

 
 

§ 4. 
 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego. 
                                                           
Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  
1. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi       

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

rocznego zużycia. 
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§ 5. 
 

Zasady rozliczeń. 
      
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii     

elektrycznej , określonej dokumentacji przetargowej. 
2. Cena netto ______________ + (VAT ___________%) = cena brutto ___________zł (słownie: 

_______________) 
3. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez 

cały czas obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy ustawodawca dokona zmian 
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego 

4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i ceny jednostkowej energii 
elektrycznej określonej w umowie. 

5. 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.  

6. Wykonawca nie przewiduje  zainstalowania  innego lub dodatkowego układu     pomiarowego z 
tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne 
podmioty.  

7. Rozliczenia za zakupioną energię odbywać się będą na podstawie odczytów układów 
pomiarowo- rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD zgodnie z okresami 
przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez lokalnego OSD 

 
§ 6. 

 
Płatności. 

  
1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest ________________ , ul. _____________,  
2. Należności za okres rozliczeniowy wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie _____ dni 

od wystawienia faktury VAT, zawierającej wyszczególnienie należności za energię elektryczną 
w rozbiciu na  poszczególne jednostki organizacyjne, stanowiące punkty poboru, o których 
mowa w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy  
4. Za przekroczenie terminów  płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo 

do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.  
5. Reklamacje nie zwalniają zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną 

energię elektryczną.  
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ______________ 
7. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego.  
 

§ 7. 
 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw. 
 

1. Umowa zostaje zawarta  na czas oznaczony  od 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.  
2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii  elektrycznej 

przez Wykonawcę.  
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3. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie zakupu energii elektrycznej dla wybranych 
punktów poboru wskazanych w Załączniku do Umowy i nie stanowi to rozwiązania całej 
Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w 
Załączniku do Umowy. 

4. Zaprzestanie zakupu energii  elektrycznej dla wybranych punktów poboru energii, o którym 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego 
wypowiedzenia. 

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne    
obowiązywanie umów:  

                    a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a  
                        OSD. 
                    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 Umowa o Świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej 

pozostaje ważna przez cały okres obowiązywania Umowy a w przypadku jej rozwiązania, 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie  pisemnej w 
terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzenie umowy o świadczenie 
usług dystrybucji. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iż umowa wygasła, a 
Zamawiający  nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega 
natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest 
energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji  z dniem jej rozwiązania. 

7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczenie energii elektrycznej w 
przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną  o co 
najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie 
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu do 
zapłaty zaległych i obecnych należności. 

 
§ 8. 

Kary umowne. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez      
Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 
wartości netto oferty  ( tj. iloczynu łącznej planowanej wysokości zużycia energii elektrycznej 
w okresie trwania umowy, o której mowa w §2 ust. 2 oraz ceny jednostkowej energii 
elektrycznej netto, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy ), na podstawie której zostaje 
podpisana niniejsza umowa. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez  Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  10% wartości netto 
oferty  ( tj. iloczyn łącznej planowanej wysokości zużycia energii elektrycznej netto, o której 
mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy) na podstawie której zostaje podpisana niniejsza umowa.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
należy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania  przekraczającego wysokość kar  
umownych. 

 
§ 9. 

Zmiana umowy  
 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych  w pkt XVI 

niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym 
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wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem 
warunków ich wprowadzenia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 
2.1. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje 
bez zmian, lub podatku akcyzowego 
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia.  
3. Zamawiający  dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w przypadku 

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych  dotyczących stron umowy, 
b) zmiany szacowanego  zużycia, zgodnie z postanowieniami § 2 ust.3 niniejszej  

umowy. 
c) zaprzestania zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie z                          

postanowieniami §7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. 
d) dodania nowego punktu odbioru energii 

 
§ 10. 

Postanowienia końcowe. 
 
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego  

okresu wypowiedzenia.  
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie Sąd     

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla   

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 
 
Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 


