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ZAMAWIAJĄCY :
GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
NIP 914-12-01-515
tel. 71/391-15-80
fax. 71/391-15-90
www.jordanowslaski.pl
e-mail: ug@jordanowslaski.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020),
zwanej dalej „ustawą Pzp” .
Adres strony internetowej z dokumentacją przetargową: www.jordanowslaski.pl w zakładce
przetargi -ogłoszenie przetargów- 2017 r. Znak sprawy ZP.271.2.2017
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„ Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.06.2017 do
31.12.2018”

1.1

CZEŚĆ I
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego gminy Jordanów Śląski w okresie
od 01.06.2017 do 31.12.2018”

1.1.1 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego gminy Jordanów Śląski w w okresie od
01.06.2017 do 31.12.2018” . Wykaz obiektów określony został w załączniku nr 1 do SIWZ:
1.1.2.Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
wynosi 374 872000 kWh w tym:
w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. – 138 111 kWh,
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. r.– 236 761 kWh,
1.1.3. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do
projektu umowy.
1.1.4 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia określone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr
3 do SIWZ.
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1.1.5. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru
energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym obowiązują także w
przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy
1.1.6 Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 720 z późn. zm.)
oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami
jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200)
1.1.7. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez
Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
1.1.8 Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1.1.8.a).Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej.
1.1.8.b).Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług
dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalić treść i
przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod
warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Sprzedawcy przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego właściwego Zamawiającemu.
1.1.8.c)Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu
Klienta wniosku o zawarcie UD.
1.1.8.d)Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach
związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak
dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o przyłączenie
instalacji odbiorczej do sieci.
1.1.8.e)Wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, danych
adresowych Płatnika, grupy taryfowej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych
w załączniku nr 1 do Umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.
1.1.8.f.Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany
Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w załączniku nr 1 do Umowy.
1.1.8.g)Obowiązujące umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej z dotychczasowym
sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku
nr 1 do SIWZ.
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1.1.8.h)W załączniku nr 1 SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), mogą
podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
1.2 CZĘŚĆ II
„Zakup energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jordanów
Śląski w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2018”
1.2.1. Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek wskazanych w
załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1g część II do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zakup energii następuje w imieniu własnym
i jednostek organizacyjnych.
Gmina Jordanów Śląski - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie
podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek:
1)

Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląski

2)

Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

1.2.2 Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1- części II
do SIWZ :
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.06.2017 r. do
31.12.2018 r. wynosi:
−

Taryfa Cxx: 51 365 kWh (w okresie od 01.06.2017 r. do
31.12.2017 r. – 18 924 kWh. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 32 441
kWh). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach nr 1a-1g
do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w
projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 3, 3a, 3b do SIWZ.

2)Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do
porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru
energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym obowiązują także w
przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
3)Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,
składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiającego
przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z
zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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1.3 Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 720 z
późn. zm). oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
1.4.Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
1.5 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
09.31.00.00-5 -elektryczność
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowy (dla części I i II) będą obowiązywać od dnia 01.06.2017 do dnia 31.12.2018 r.
3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
3.1

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp , dotyczących:
3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że
posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 720 z późn. zm) i załączy do oferty kopię aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
3.1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga
udokumentowania spełnienia tego warunku przez
Wykonawcę.
3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw
wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz 2 różnych
odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 200 kWh.
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe
lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi
spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku w ppkt 3.1.3.
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3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 4
ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt 3.1.1. - 3.1.3. winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
4.1.2 Aktualną koncesję do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 720 z późn. zm)
4.1.3. Dowody określające, czy dostawy o których mowa Dziale 3 SIWZ pkt 3.1.3. zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
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Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego
podmiotu, z którym Wykonawca ubiega się o zamówienie, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1b składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
4.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.2.2. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w
terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia
ofert).
4.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.:
4.4.1. ppkt 4.3.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp.
4.4.2. ppkt 4.3.1. – 4.3.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dokumenty o których mowa w ppkt 4.4.1. oraz 4.4.2. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4.4., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, we którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4.5.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ppkt 4.3.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.1.,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty o których mowa w ppkt 4.3.1. oraz 4.4.2. lit. a powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4.6.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
4.6.1.

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

4.6.2.

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego

4.6.3.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4.6.4.

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 4.3.
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.3.,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.
4.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt 4.2., 4.3., 4.4., w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
4.2., 4.3., 4.4. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm
certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w
którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych w pkt 4.2., 4.3.
4.9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
4.8.

4.10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
4.10.1.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.
4.10. 2.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
4.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
4.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4.14. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 4.15. uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4.15. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
złożonych ofertach, 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.
5.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

5.1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca
lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2.

5.2

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z
pełnomocnictwem oraz
oświadczeniami i dokumentami potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej może przedstawić dowody, że powiązania z innymi
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

5.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną: ug@jordanowslaski.pl, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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5.4

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt
5.3 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

5.5

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na Zamawiającego:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z
postępowaniem przetargowym – Zbigniew Fabisch, Michał Mirowski tel.71/391-15-83; e-mail:
ug@jordanowslaski.pl
6.
6.1

6.2

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca
lub drogą elektroniczną wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie,
nie później jednak niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień na
piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej http://
bip.jordanowslaski.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

6.3

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany 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 http:// bip.jordanowslaski.pl

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium
8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
8.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. 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 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie
powoduje utraty wadium.
8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
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okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.2. Oferta dla każdej części wraz z załącznikami musi być czytelna.
9.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9.4.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9.6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny
być parafowane przez Wykonawcę.
9.9. Zaleca się, aby strona oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9.10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
9.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
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rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z póź. zm.)”i dołączone do oferty. Zaleca się,
aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 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 ich poufności.
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.14. Na ofertę składają się:
9.14.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty Część I– załącznik nr
2 i 2 a do SIWZ,
9.14.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty Część II– załącznik nr
2 i 2 a do SIWZ,
9.14.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
9.14.4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,
9.15. Kompletną ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały opakowaniu (kopercie), gwarantującym
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Opakowanie (koperta) musi posiadać następujące oznaczenie:
Oferta :
„ Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.06.2017 do
31.12.2018”
„nie otwierać przed dniem 10.05.2017r. godz. 13:00
znak: ZP.271.2.2017
CZĘŚĆ I*…………………………………………..; CzęśćII*………………………
Na opakowaniu (kopercie) należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
9.16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
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dołączone do oferty.
9.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
9.18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą
odrzuceniu ofertę.
9.19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
9.19.1. Jest niezgodna z ustawą,
9.19.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
9.19.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9.19.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
9.19.5.

Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

9.19.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
9.19.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
9.19.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
9.19.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
9.19.10. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób,
9.19.11. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.20. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

9.20.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia
9.20.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a.
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o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm)) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, ze zm),
b.

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c.

skarbowe,

d.

przestępstwa związane z wykonywania pracy przez cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9.20.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24. pkt 13.
ustawy Pzp,
9.20.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności
9.20.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
9.20.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
9.20.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
9.20.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
9.20.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych
9.20.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
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2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem
środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.20.11. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 729), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.21. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art.

24 ust. 5 ustawy Pzp:

10.

9.21.1.

W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1574, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171,
ze zm.),

9.21.2.

Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.1. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
Data: 10.05.2017 r., godzina: 13:00 pok. nr 7 (sekretariat)
1.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce: Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
Data: 10.05.2017 r., godzina: 13:15, pok. 8
1.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy
1.4. Otwarcie 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.
11.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

11.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
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Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
11.2. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia podstawowego zostanie wyliczona przez
Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr
2a do SIWZ. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji zamówienia .
11.3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
11.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego wskazując nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
12.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERTY

1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny
oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w formularzu ofertowym (wzór załącznik nr 2 do SIWZ).
L.p.
1.

Kryterium
Cena oferty brutto

Opis
Waga
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 100%
przedmiotu zamówienia

1.2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy
energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych
wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych
standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 720 z późn. zm.).
1.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
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największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
1.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
1.5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następującej zasady:
oferta z najniższą ceną
Liczba punktów = ______________________ x 100
oferta badana
1.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
13.

INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

13.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1.1.

Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

1.1.2.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

1.1.3.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

1.1.4.

Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt
13.1.1. na stronie internetowej.
13.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta ze wskazaniem miejsca oraz formy podpisania umowy.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich
ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania
13.5.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:
1.1.1.
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Przedstawić

Zamawiającemu

dokument

stwierdzający,

iż

osoba/osoby, które będą podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania
Wykonawcy, o ile wcześniej takiego dokumentu nie złożył
1.1.2.

Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1.1.3.

Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w
preambule umowy.

1.1.4.

Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób
podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji
umowy.

14.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.1.

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta
najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostaną zawarte umowy zgodnie ze wzorem
umowy dla części I i Części II

1.2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
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1.1.1.

Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,

1.1.2.

Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy,
przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z
likwidacji punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku
świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego
Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu
poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i
obowiązków związanych z obiektem przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

1.1.3.

Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych
punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w
szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego
się procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży rezerwowej

1.1.4.

Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych. Zwiększenie punktów poboru
lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

1.1.5.

Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej
zmiany

1.1.6.

Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy

1.1.7.

Zmiany stawki podatku od towarów i usług

14.3. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność

niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
14.4. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający
14.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
15.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych . Każdy Wykonawca może złożyć
ofertę dla każdej z części.

16.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

17.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

18.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIA
PUBLICZNEGO

1.1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w
Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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.

20

1.2.

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. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

20.

INFORMACJE DODATKOWE

20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
20.3. Zamawiający nie przewiduje
najkorzystniejszej oferty.

zastosowania

aukcji

elektronicznej

przy

wyborze

20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
20.5. Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia oferty
niepodlegającej odrzuceniu, złożonej w postępowaniu, które podlega unieważnieniu z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
21.

PODWYKONAWSTWO

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia
powierzy podwykonawcom.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
CZĘŚĆ I
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
2a- Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy z pełnomocnictwem
CZĘŚĆ II
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
2a- Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy z pełnomocnictwem
ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE :
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
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CZĘŚĆ

I
Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………
Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY
JORDANÓW ŚLASKI W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.12.2018” ” składamy

ofertę na

Część I zamówienia pn. „Zakup energii do oświetlenia ulicznego gminy Jordanów Śląski
w okresie 01.06.2017-31.12.2018” :
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Cena oferty (obrót) - oświetlenie uliczne:
Tabela A
Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 01.06.2017 r.
do 31.12.2017 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
od 01.06.2017 r.
do 31.12.2017 r.

1

2

3

4

Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 1.01.2018 r. do
31.12.2018r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii od
1.01.2018 r. do
31.12.2018 r.

Cena oferty netto

VAT

1

2

3

4

Cena oferty netto

VAT

Cena oferty brutto

5

Tabela B

Cenę oferty stanowi suma kwot z kolumny „Cena oferty brutto” z tabel A, B.

Cena oferty brutto: …………………………………. Zł
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Cena oferty brutto

5

(słownie: ………………………………………………………………………………)
*Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Inne uwagi
Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

2. Cena oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w
Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ oraz szacowanego zużycia energii (kWh)
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, powiększonego o należny
podatek VAT.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od
01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. W zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017r. lecz
nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD do dnia
31.12.2018r.”
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną na
dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Podpis Wykonawcy, pieczątka
Miejscowość, data …………………………….
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Załącznik nr 2a do SIWZ Część I

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
1. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
Cena energii elektrycznej od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.*
Cena Netto
cena za energię elektryczną
w zł/kWh – Oświetlenie uliczne
2. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2018*
Cena Netto
cena za energię elektryczną
w zł/kWh – Oświetlenie uliczne
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

data
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Podpis Wykonawcy, pie

Załącznik Nr 3 do SIWZ, Część I
- PROJEKTUMOWA Nr ………
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.12.2018
Zawarta w dniu ............... …….2017 r. w ………………. pomiędzy:
………………………… z siedzibą ……………….., NIP ………………….,
umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
………………………. – Wójt Gminy Jordanów Śląski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

zwaną

w treści

a ..................................... z siedzibą w .................. ul. ……………......... wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem …………. NIP………………..,
REGON ……………………, reprezentowanym przez: .......................................... zwaną dalej
„Wykonawcą”,
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (pzp), zwanej w skrócie PZP. Znak sprawy ZP.271.2.2017
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Postanowienia wstępne
1.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy,
oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja (zwanego dalej OSD), z którym
Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie takich usług. Niniejsza Umowa reguluje
wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
3.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD.
5.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
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§2
Zobowiązania Stron
1.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,
w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo rozliczeniowym
3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii.
4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej
mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiaroworozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
4.
Zamawiający oświadcza, iż posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz
zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii
elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5.
Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na
rozliczenia za energię;
2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
6.
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub
indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.
§3
Bilansowanie handlowe
1.
Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach
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dla każdego okresu rozliczeniowego.
2.
W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniem.
4.
Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych
do OSD, przysługują Wykonawcy.
§4
Standardy jakościowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2.
Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dot. niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym
OSD.
3.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny i stawki opłat
1.
Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego,
zasilanych z sieci nN, wymienionych w załączniku nr 1:
a) w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2017 w wysokości:
netto ………………..,
plus podatek VAT w wysokości zł ………………,
brutto ……………….
b) w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości:
netto ………………….,
plus podatek VAT w wysokości zł ……………..,
brutto ………………….
2.
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.
§6
Rozliczenia:
1.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych i
według danych udostępnionych przez OSD oraz w oparciu o ceny wynikające z formularza
cenowego, który będzie stanowić załącznik do umowy. Rozliczenie nastąpi zbiorczo dla
wszystkich punktów poboru energii elektrycznej.
2.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo27

3.

4.

5.

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię
elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek
energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii
elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim
okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta
faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej
energii.
Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Rozliczenia za energię elektryczną
dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD w oparciu o
fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiaroworozliczeniowych od OSD. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury.
§7

Płatności
1.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.
3.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
4.
Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
1.
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku:
1) nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych z dostarczaniem tej energii,
2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii
wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6 c ustawy Prawo energetyczne dostarczanie paliw
gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczenie usługi lub za pobrane
paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
2.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.
3.
Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu na którym występuje zadłużenie.
4.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
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wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię
elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
§9
Okres obowiązywania Umowy:
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017r. lecz nie
wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD i obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
§ 10
Rozwiązanie Umowy
1.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2.
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza
obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W
takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki
Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj.
w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do
podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych
dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy
pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką zmianę móc
zastosować.
4.
Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp. dopuszcza się
wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
4.1. Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
4.2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy
czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych
punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie
odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem
przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu
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poboru przez Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów
poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z
przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży
4.4. Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych. Zwiększenie punktów poboru lub
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.5. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany
4.6. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
4.7. Zmiany stawki podatku od towarów i usług
4.8. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność
niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
4.9. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający
4.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Pzp oraz na wniosek
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów
poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie
dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 1.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
6.
Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
1.
2.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego
2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

ZAMAWIAJACY
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WYKONAWCA

Załącznik do projektu umowy
PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………
NAZWA FIRMY ………………………..
ADRES ………………………………….
NIP ……………………………………...
REGON …………………………………
KRS ……………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą
sprzedawcy energii elektrycznej:
1.
Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z ……………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2.
Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Rezerwowej Sprzedaży Energii
Elektrycznej .
3.
Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
4.
Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których
mowa w pkt od 1 do 3.
Oświadczam(y), że:
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą
umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej,
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem
faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz
wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas
obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z …………………………
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Podpis(y) Mocodawcy
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CZĘŚĆ II
Załącznik nr 2 do SIWZ Część II

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………
Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY
JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.12.2018”,
Część II zamówienia

pn. „Zakup energii do

składamy

ofertę na

obiektów Zamawiającego i jednostek

organizacyjnych Gminy Jordanów Śląski”
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Cena oferty (obrót)* - pozostałe obiekty Zamawiającego
Tabela A
Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 01.06.2017r.
do 31.12.2017 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
do 31.12.2017 r.

Cena oferty
netto

VAT

1

2

3

4
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Cena oferty brutto

5

SUMA:

Tabela B
Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 1.01.2018r.
do 31.12.2018 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
od 01.01.2018r.
do 31.12.2018 r.

1

2

Cena oferty
netto

VAT

3

4

Cena oferty brutto

5

SUMA:

Cenę oferty stanowią sumy kwot z kolumn „Cena oferty brutto” z tabel A, B.

Cenę oferty brutto: …………………………………. Zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
* Cena oferty powinna być podana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

INNE uwagi
Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w
Formularzu cenowym oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ……1, powiększonego o należny podatek VAT.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od
01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. W zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017r. lecz
nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD do dnia
31.12.2018r.
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną na
dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i
usług. .
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
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7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

Podpis Wykonawcy, pieczątka
Miejscowość, data …………………………….
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Załącznik nr 2 a do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
1. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.06.2017 do 31.12.2017 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2017*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

2. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2018*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty
przepisami prawa.

Miejscowość, data
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Podpis Wykonawcy, pieczątka

Załącznik nr 2A (szkoła) do SIWZ Część II

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………
Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY
JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.12.2018”,
Część II zamówienia

pn. „Zakup energii do

składamy

ofertę na

obiektów Zamawiającego i jednostek

organizacyjnych Gminy Jordanów Śląski”
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
2. Cena oferty (obrót)* - pozostałe obiekty oświatowe (szkoła)
Tabela A
Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 01.06.2017r.
do 31.12.2017 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
do 31.12.2017 r.

Cena oferty
netto

VAT

1

2

3

4

Cena oferty brutto

5

SUMA:

Tabela B
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Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 1.01.2018r.
do 31.12.2018 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
od 01.01.2018r.
do 31.12.2018 r.

1

2

Cena oferty
netto

VAT

3

4

Cena oferty brutto

5

)

SUMA:

Cenę oferty stanowią sumy kwot z kolumn „Cena oferty brutto” z tabel A, B.

Cenę oferty brutto: …………………………………. Zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
* Cena oferty powinna być podana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

INNE uwagi
Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w
Formularzu cenowym oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ……1, powiększonego o należny podatek VAT.

13. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od
01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. W zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017r. lecz
nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD do dnia
31.12.2018r.
14. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną na
dzień składania oferty.
15. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i
usług. .
16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
17. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
18. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
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19. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
20. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
21. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

Podpis Wykonawcy, pieczątka
Miejscowość, data …………………………….
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Załącznik nr 2 A/ a do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
1. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.06.2017 do 31.12.2017 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2017*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

2. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2018*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty
przepisami prawa.

Miejscowość, data
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Podpis Wykonawcy, pieczątka

Załącznik nr 2B (Gimnazjum) do SIWZ Część II

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………
Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY
JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.12.2018”,
Część II zamówienia

pn. „Zakup energii do

składamy

ofertę na

obiektów Zamawiającego i jednostek

organizacyjnych Gminy Jordanów Śląski”
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
3. Cena oferty (obrót)* - pozostałe obiekty oświatowe (Gimnazjum)
Tabela A
Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 01.06.2017r.
do 31.12.2017 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
do 31.12.2017 r.

Cena oferty
netto

VAT

1

2

3

4

Cena jednostkowa netto za
energię elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 1.01.2018r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii

Cena oferty brutto

5

Tabela B
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Cena oferty
netto

VAT

Cena oferty brutto

do 31.12.2018 r.

od 01.01.2018r.
do 31.12.2018 r.

netto

1

2

3

4

5

Cenę oferty stanowią sumy kwot z kolumn „Cena oferty brutto” z tabel A, B.

Cenę oferty brutto: …………………………………. Zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
* Cena oferty powinna być podana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

INNE uwagi
Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….
22. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w
Formularzu cenowym oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ……1, powiększonego o należny podatek VAT.

23. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od
01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. W zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017r. lecz
nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD do dnia
31.12.2018r.
24. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną na
dzień składania oferty.
25. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i
usług. .
26. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
27. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
28. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
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29. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
30. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
31. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

Podpis Wykonawcy, pieczątka
Miejscowość, data …………………………….
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Załącznik nr 2B/ a do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
1. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.06.2017 do 31.12.2017 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2017*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

2. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2018*
Cena Netto
cena za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh – Taryfa Cxx

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty
przepisami prawa.

Miejscowość, data
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Podpis Wykonawcy, pieczątka

Załącznik nr 3 do SIWZ , Część II
- PROJEKTna
„Zakup energii do
Jordanów Śląski”

UMOWA UG/... /2017
obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Jordanowie Śląskim pomiędzy:
Gminą Jordanów Śląski z siedzibą 55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 NIP: 914-12-01515, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
– Wójta Gminy Jordanów Śląski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a
……………………………………………………………………. wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem …………. NIP: …………….,
REGON ……………………, reprezentowanym przez: ……….
na podstawie
pełnomocnictwa …………………. zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Postanowienia wstępne
1.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zasadami określonymi w koncesjach.
2.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja (zwanego dalej OSD), z którym
Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną …………. ,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD.
5.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
§2
Zobowiązania Stron
1.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f.
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2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,
w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo rozliczeniowym
3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii.
4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej
mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiaroworozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
4.
Zamawiający oświadcza, iż posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz
zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii
elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5. Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na
rozliczenia za energię;
2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego
zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
§3
Bilansowanie handlowe
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej
albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu
rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
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z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym
z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
przysługują Wykonawcy.
§4
Standardy jakościowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2.
Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dot. niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym
OSD.
3.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny i stawki opłat
1.
Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, ,
wymienionych w załączniku nr 1:
a)
w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2017 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ……………… zł.
b)
w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ………………
c)
szacunkowa całkowita wartość umowy: ……………………… zł.
słownie: ……………………………………………………………………………
2.
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.
§6
Rozliczenia
1.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych i
według danych udostępnionych przez OSD oraz w oparciu o ceny wynikające z formularza
cenowego, który będzie stanowić załącznik do umowy. Rozliczenie nastąpi zbiorczo dla
wszystkich punktów poboru energii elektrycznej z każdego załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i
1f.
2.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
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3.

4.

elektrycznej bądź tez w przypadku wystawienia faktur z zastosowaniem cen innych niż ceny
wymienione w § 5 pkt. 1, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur.
Jeżeli błędy wskazane w pkt. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną na pisemną prośbę Zamawiającego zwrócić środki
finansowe na konto Zamawiającego lub zaksięgować na poczet należności.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:
Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14
dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. Zapłata za wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
§7

Płatności
1.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.
3.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
4.
Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
1.
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku:
1) nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych z dostarczaniem tej energii,
2) gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
2.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.
3.
Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu na którym występuje zadłużenie.
4.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię
elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
§9
Okres obowiązywania Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017 r. lecz nie
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD i obowiązuje do dnia 31.12.2018r.
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§ 10
Rozwiązanie Umowy
1.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2.
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza
obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki
Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj.
w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do
podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych
dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy
pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką zmianę móc
zastosować.
4.
Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp. dopuszcza się
wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
4.1. Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
4.2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy
czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych
punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie
odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem
przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu
poboru przez Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów
poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży
4.4. Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych. Zwiększenie punktów poboru lub
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
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4.5.

Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany
4.6. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
4.7. Zmiany stawki podatku od towarów i usług
4.8. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność
niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
4.9. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający
4.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Pzp oraz na wniosek
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów
poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie
dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 1.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
6.
Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
1.
2.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - Lista obiektów Zamawiającego
2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

Załącznik nr 3a do SIWZ , Część II
- PROJEKT-

na
„Zakup energii do
Jordanów Śląski”

UMOWA UG/..../2017
obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Jordanowie Śląskim pomiędzy:
Publiczna Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim, adres: ul.
Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, REGON: 001031422 reprezentowaną przez:
………………………………. – Dyrektor
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………. wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem …………. NIP: …………….,
REGON ……………………, reprezentowanym przez: ……….
na podstawie
pełnomocnictwa …………………. zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Postanowienia wstępne
1.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zasadami określonymi w koncesjach.
2.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja (zwanego dalej OSD), z którym
Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną …………. ,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD.
5.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
§2
Zobowiązania Stron
1.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 1.
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2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,
w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo rozliczeniowym
3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii.
4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej
mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiaroworozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
4.
Zamawiający oświadcza, iż posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz
zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii
elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5. Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na
rozliczenia za energię;
2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego
zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
§3
Bilansowanie handlowe
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej
albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu
rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
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z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym
z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
przysługują Wykonawcy.
§4
Standardy jakościowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2.
Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dot. niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym
OSD.
3.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny i stawki opłat
1.
Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, ,
wymienionych w załączniku nr 1:
a)
w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2017 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ……………… zł.
b)
w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ………………
c)
szacunkowa całkowita wartość umowy: ……………………… zł.
słownie: ……………………………………………………………………………
2.
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.
§6
Rozliczenia
1.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych i
według danych udostępnionych przez OSD oraz w oparciu o ceny wynikające z formularza
cenowego, który będzie stanowić załącznik do umowy.
2.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej bądź tez w przypadku wystawienia faktur z zastosowaniem cen innych niż ceny
wymienione w § 5 pkt. 1, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
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3.

4.

wystawionych faktur.
Jeżeli błędy wskazane w pkt. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną na pisemną prośbę Zamawiającego zwrócić środki
finansowe na konto Zamawiającego lub zaksięgować na poczet należności.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:
Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14
dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. Zapłata za wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
§7

Płatności
1.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.
3.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
4.
Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
1.
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku:
1) nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych z dostarczaniem tej energii,
2) gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
2.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.
3.
Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu na którym występuje zadłużenie.
4.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię
elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
§9
Okres obowiązywania Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017 r. lecz nie
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD i obowiązuje do dnia 31.12.2018r.
§ 10
Rozwiązanie Umowy
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1.

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2.
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza
obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki
Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj.
w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do
podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych
dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy
pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką zmianę móc
zastosować.
4.
Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp. dopuszcza się
wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
4.1. Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
4.2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy
czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych
punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie
odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem
przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu
poboru przez Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów
poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży
4.4. Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych. Zwiększenie punktów poboru lub
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.5. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany
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4.6.
4.7.
4.8.

Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
Zmiany stawki podatku od towarów i usług
Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność
niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
4.9. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający
4.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Pzp oraz na wniosek
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów
poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie
dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 1.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
6.
Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12

1.
2.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1g - Lista obiektów Zamawiającego
2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

Załącznik nr 3b do SIWZ , Część II
- PROJEKTna
„Zakup energii do
Jordanów Śląski”

UMOWA UG/..../2017
obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Jordanowie Śląskim pomiędzy:
Publicznym Gimnazjum w Jordanowie Śląskim, adres: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski,
REGON: 932041440 reprezentowanym przez:
………………………….. – Dyrektor
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………. wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem …………. NIP: …………….,
REGON ……………………, reprezentowanym przez: ……….
na podstawie
pełnomocnictwa …………………. zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Postanowienia wstępne
1.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zasadami określonymi w koncesjach.
2.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja (zwanego dalej OSD), z którym
Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną …………. ,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD.
5.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
§2
Zobowiązania Stron
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1.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,
w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo rozliczeniowym
3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii.
4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej
mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiaroworozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
4.
Zamawiający oświadcza, iż posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz
zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii
elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5. Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na
rozliczenia za energię;
2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego
zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
§3
Bilansowanie handlowe
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej
albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu
rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
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odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym
z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
przysługują Wykonawcy.
§4
Standardy jakościowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2.
Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dot. niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym
OSD.
3.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny i stawki opłat
1.
Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, ,
wymienionych w załączniku nr 1:
a)
w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2017 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ……………… zł.
b)
w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości:
netto ……………… zł.,
plus podatek VAT w wysokości zł 23 %,
brutto ………………
c)
szacunkowa całkowita wartość umowy: ……………………… zł.
słownie: ……………………………………………………………………………
2.
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.
§6
Rozliczenia
1.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych i
według danych udostępnionych przez OSD oraz w oparciu o ceny wynikające z formularza
cenowego, który będzie stanowić załącznik do umowy.
2.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
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3.

4.

elektrycznej bądź tez w przypadku wystawienia faktur z zastosowaniem cen innych niż ceny
wymienione w § 5 pkt. 1, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur.
Jeżeli błędy wskazane w pkt. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną na pisemną prośbę Zamawiającego zwrócić środki
finansowe na konto Zamawiającego lub zaksięgować na poczet należności.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:
Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14
dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. Zapłata za wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
§7

Płatności
1.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.
3.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
4.
Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
1.
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku:
1) nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych z dostarczaniem tej energii,
2) gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
2.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.
3.
Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu na którym występuje zadłużenie.
4.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię
elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
§9
Okres obowiązywania Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2017 r. lecz nie
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD i obowiązuje do dnia 31.12.2018r.
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§ 10
Rozwiązanie Umowy
1.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2.
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza
obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki
Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj.
w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do
podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych
dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy
pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką zmianę móc
zastosować.
4.
Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp. dopuszcza się
wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
4.1. Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
4.2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy
czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych
punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie
odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem
przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu
poboru przez Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
4.3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów
poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży
4.4. Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych. Zwiększenie punktów poboru lub
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
60

4.5.

Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany
4.6. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
4.7. Zmiany stawki podatku od towarów i usług
4.8. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność
niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
4.9. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający
4.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Pzp oraz na
wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów
(punktów poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez
konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15%
punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
6.
Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
1.
2.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1g - Lista obiektów Zamawiającego
2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................
(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „ Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od
01.06.2017 do 31.12.2018”.
Część I pn ………………………………………………………………………………………..
Część II pn. ………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, tz.:
a)
nie podlegamy wykluczeniu ;
b)
spełniamy warunki udziału w postępowaniu , które zostały określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu i SIWZ

............................................................
miejscowość, data
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..............................................................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE 3 LAT
WYKONAWCA /Y
......................................................................................................................................................
( nazwa , adres)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE :
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 2 dostawy dla 2 różnych odbiorców
,których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 200 kWh.

Nazwa zadania
Opis zadania wskazujący że
dostawy spełniają
wymagania określone w
SIWZ

Data wykonania

początek
dd/mm/rr

zakończenie
dd/mm/rr

Nazwa odbiorcy –na rzecz którego
usługę wykonano

Poświadczenie
wykonania
Własne*
Użyczone*

1.
2.
3.

UWAGA
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument poświadczające, że dostawy zostały wykonane
należycie.
PODPIS/Y :

.…………………………………………………………………………….
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy/ów)
Data……………………………
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn .” Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.06.2017 do
31.12.2018”
Część I pn. ,………………………………….
Część II pn……………………………………. prowadzonego przez Gminę Jordanów Śląski,
oświadczam co następuje:
- że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest:
pn. ……………………………………………………………………………………r.
Część I pn. ,………………………………….
Część II pn…………………………………….
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
oświadczam, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej.*
oświadczam, że należę/należymy do grupy kapitałowej. *
Wraz ze złożeniem świadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* - niepotrzebne skreślić
……………….........................................................
(Podpis)
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Z ałą cz ni k N r 1 d o SI W Z C Z ĘŚ Ć I – O ś w ietlenie ulic z n e. R o c z n e z a p otr z e b o w a n ie w e n er gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e 236 76 1 k W
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Punkt odbioru
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski

Rodzaj Punktu
poboru
Ośw R-665-34
Ośw R-666-02
Ośw R-666-01

Adres/
ulica
Suchow
icka
Janówe
k
Janówe
k

Obręb
Jordanów Śląski
Janówek
Janówek

Ośw R-666-11

Glinica

Glinica

Ośw R-666-10

Glinica

Glinica

Ośw drogowe

Karolin

Karolin

Ośw R-665-50
Ośw R-665-42
Ośw szafka nr 1
Ośw R-666-23
Ośw szafka nr 2
Ośw R-666-15
Ośw R-666-13
Ośw R-666-17
Ośw R-665-40
Ośw R-665-29
Ośw R-665-27
Ośw R-665-11
Ośw R-666-51

Biskupi
ce
Popowi
ce
Wrocła
wska
Piotrów
ek
Wrocła
wska
Piotrów
ek
Tomice
Winna
Góra
Wilczko
wice
Pożarzy
ce
Pożarzy
ce
Jezierzy
ce Wlk.
Dankow
ice

Biskupice
Popowice
Jordanów Śląski
Piotrówek
Jordanów Śląski
Piotrówek
Tomice
Winna Góra
Wilczkowice
Pożarzyce
Pożarzyce
Jezierzyce Wlk.
Dankowice

NR
LICZ
NIKA
4759
2654
2908
171
4628
4457
6001
8748
9020
1491
2790
9278
6025
5263
2660
7360
4627
4904
8025
5449
4662
5604
2248
1550
6025
4373
2533
0315
1255
0637
7346
230
6032
0180
8025
6603
6049
4287

TARYFA

MOC

O12

12

O12

10

O12

15

O12

6

O12

9

O12

5

O12

6

O12

6

O12

19

O12

5

O12

19

O12

10

O12

5

O12

10

O12

30

O12

15

O12

5

O12

5

O12

5

NR PPE
PROD_544300
216841
PROD_544300
205784
PROD_544300
205834
PROD_544300
100338
PROD_544300
454387
PROD_544300
244331
PROD_544300
115371
PROD_544300
115221
PROD_544300
205104
PROD_544300
125915
PROD_544300
065614
PROD_544300
167767
PROD_544300
171409
PROD_544300
095854
PROD_544300
051290
PROD_544300
190096
PROD_544300
171289
PROD_544300
427026
PROD_544300
167817

20
21
22
23

Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski

Ośw R-665-31

Mleczna

Mleczna

Ośw R-665-32

Łąkowa

Jordanów Śląski

Ośw

Nefryto
wa

Jordanów Śląski

Ośw DK8

Sobótki

Jordanów Śląski

2195
3449
4629
3074
4769
8487
9018
5544

O12

4

O12

19

O12

13

O12

13

PROD_544300
149795
PROD_544300
087784
PROD_541301
731716
PLTAUD15400
0034130

Z ałą cz ni k N r 1 a d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II – Pr z e p o m p o w n i e ście k ó w i o c z ys z c z al ni a ście k ó w. R o c z n e z a p otr ze b o w a nie w e n er gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e25 65 1
kW
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Punkt odbioru
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski

16

Rodzaj punktu
poboru
OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW
Przepompownia
ścieków PSG
Przepompownia
ścieków PS3
Przepompownia
ścieków PS5
Przepompownia
ścieków PS2
Przepompownia
ścieków PS4
Przepompownia
ścieków PS1
Przepompownia
ścieków PD2A
Przepompownia
ścieków PS2C
Przepompownia
ścieków PS2A
Przepompownia
ścieków PS2B
Przepompownia
ścieków PS3A
Przepompownia
ścieków PD4
Przepompownia
ścieków PD1A
Przepompownia
ścieków PD3
Przepompownia
ścieków
DANKOWICE

Adres/Ulica
Daleka 2

Obręb

Jordanów
Śląski
Suchowicka Jordanów
Śląski
Sobótki
Jordanów
Śląski
Łąkowa
Jordanów
Śląski
Kolejowa
Jordanów
Śląski
Wrocławska Jordanów
Śląski
Kolejowa
Jordanów
Śląski
Wrocławska Jordanów
46
Śląski
Pocztowa
Jordanów
Śląski
Spółdzielcza Jordanów
Śląski
Wrocławska Jordanów
Śląski
Przemysłowa Jordanów
Śląski
Spacerowa Jordanów
Śląski
Wrocławska Jordanów
Śląski
Suchowicka Jordanów
Śląski
Dankowice Jordanów
Śląski

NR LICZNIKA

MOC

TARYFA

NR PPE

87697536

30

B11

PROD_544000501829

47709608

38

C11

PROD_541301708711

47692152

12

C11

PROD_541301726841

47709570

15

C11

PROD_541301746657

47692050

15

C11

PROD_541301708861

47692025

12

C11

PROD_541301746547

47692022

12

C11

PROD_541301699691

47709607

4

C11

PROD_541301707646

47709626

6,5

C11

PROD_541301735402

47717081

13

C11

PROD_541301716437

47692157

10,5

C11

PROD_541301725662

47717080

6,5

C11

PROD_541301745458

47709627

4

C11

PROD_541301698768

47717102

4

C11

PROD_541301758021

266417

6,5

C11

PLTAUD154000017623

71658962

12

C11

PROD_544300634119

Z ałą cz ni k N r 1 b d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II - Pr z e p o m p o w n i e w o d y i Sta cja U z d at ni a ni a W o d y. R o c z n e z a p otr z e b o w a ni e w e n er gię ele ktr y c z ną n a
p o zi o m i e 1 79876 k W
Adres/Ulica
L
P

Punkt odbioru

Rodzaj punktu
poboru

Obręb

1

Gmina Jordanów Śląski

U j ę cie w o d y

K a r oli n

K a r oli n

2

Gmina Jordanów Śląski

Z bior ni k
w ody

S u c h o wic k a

J or da n ó w
Śląs ki

3

Gmina Jordanów Śląski

Z bior ni k
w ody

W i n na G óra

W i n na G óra

T o m ice

T o m i ce

J e zierz yce W i el kie

J e zierz yce
W i el kie

ul. K olejo w a

J or da n ó w
Śląs ki

4

Gmina Jordanów Śląski

5

Gmina Jordanów Śląski

6

Gmina Jordanów Śląski

P r ze p o m p o
w nia
siecio w a
w ody
P r ze p o m p o
w nia
siecio w a
w ody
ST A CJ A
U Z D A T NI A
NI A W O D Y

N
R
LI
CZ
NI
K
A

90
20
17
74
40
52
72
17
83
30
59
22
46
27
40
14
46
28
63
09
97
77
47
79

MOC

TARYF
A

NR PPE

9

c1 1

PROD_544300235806

9

c1 1

PROD_544300154832

5

c1 1

PROD_544300233682

12

c1 1

PROD_544300108134

7

c1 1

PROD_544300152994

33

C11

PROD_511000900097

Z ałą cz ni k N r 1 c d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II – Stra ż. R o c z n e z a p otr ze b o w a ni e w e n er gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e 1 200 k W
Punkt odbioru

Rodzaj
punktu
poboru

Adres/Ulica

Obręb

NR LICZNIKA

MOC

TARYFA

NR PPE

1

Gmina
Jordanów
Śląski

Syrena

J ezierz yce
W i el kie

J e zierz yce
W i el kie

RSC11

RYCZAŁT

RSC11

PROD_54430
0479984

2

Gmina
Jordanów
Śląski

Remiza

J ezierz yce
W i el kie

J e zierz yce
W i el kie

1580285

5

C11

PROD_54430
0249866

3

Gmina
Jordanów
Śląski

Remiza

Wrocławska 55

Jordanów Śląski

90144023

19

C11

PROD_54430
0191115

LP

Z ałą cz ni k N r 1 d d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II – Ś wi etlice W i ejs kie. R o c z n e z a p otr ze b o w a ni e w e n er gię ele ktr y c z n ą n a p o zi o m i e 1 0 68 1 k W

LP

Punkt odbioru

Rodzaj punktu
poboru

1 Gmina Jordanów Śląski

Adres/
Ulica

Obręb

NR
LICZNI
KA

MOC

TARYFA

NR PPE

Glinica

745164
5

19

C11

PROD_54430
0235976

Glinica
Świetlica

2 Gmina Jordanów Śląski
Świetlica

Janówe
k 3A

Janówek

462740
62

19

C11

PROD_54430
0184794

Sklep przy świetlicy

Janówe
k 3A

Janówek

283645
54

15

C11

PROD_54430
0184844

świetlica

Wilczk
owice

Wilczkowice

976102
6

15

C11

PROD_54430
0093810

świetlica

Tomice

Tomice

801223
7

15

C11

PROD_54430
0186994

Świetlica

Piotrów

Piotrówek

101670

15

C11

PROD_54430

3 Gmina Jordanów Śląski
4 Gmina Jordanów Śląski
5 Gmina Jordanów Śląski
6 Gmina Jordanów Śląski

ek

7 Gmina Jordanów Śląski
Świetlica

8 Gmina Jordanów Śląski
Świetlica

9 Gmina Jordanów Śląski
Świtlica

10 Gmina Jordanów Śląski
Świetlica

Mleczna

804070
9

15

C11

PROD_54430
0171339

Jezierzyce Wlk.

477007
13

19

C11

PROD_54430
0231410

Jordanów Śląski

135006
50

19

C11

PROD_54430
0493992

Popowice

712900
74

15

C11

PROD_54430
0471344

Mleczn
a
Jezierz
yce
Wlk.
Jordan
ów
Śląski

0146240

30

Popowi
ce

Z ałą cz ni k N r 1 e d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II – O b i e kt y k o m u n al ne. R o c z n e z a p otr ze b o w a ni e w e n er gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e 1 500 k W

Punkt odbioru

Rodzaj punktu poboru

Gmina
Jordanów
Śląski

Budynek komunalny korytarz

O
b
Adres/ulica
r
NR LICZNIKA
ę
b
J
o
r
d
a
n
ó
Wrocławska 46 w 71454969
Ś
l
ą
s
k
i

MO
C

TARYFA

NR PPE

19

C11

PROD_544300
174534

Z ałą cz ni k N r 1 f d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II – U r zą d G m i n y. R o c z n e z a p otr ze b o w a ni e w e ner gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e8 500 k W

Punkt odbioru

Rodzaj punktu
poboru

Adres/ulica

Obręb

NR
LICZNI
KA

MOC

TARYFA

NR PPE

Gmina
Jordanów
Śląski

Urząd Gminy

Wrocławska 55

Jordanów Śląski

466256
28

5

C12a

PROD_544300065894

Z ałą cz ni k N r 1 g d o SI W Z C Z ĘŚ Ć II - O ś w i ata. R o c z n e z a p otr ze b o w a ni e w e n er gię ele ktr y c z ną n a p o zi o m i e32 44 1 k W
L
P

1
2

3

Punkt
odbioru

Adres/ulica
Rodzaj punktu poboru

Obręb

NR
MOC
TARYFA
LICZNIKA PRZYŁACZENIOWA

Publiczne
Publiczne Gimnazjum
Wrocławska 55 Jordanów Śląski 28367343
Gimnazjum
Publiczna
Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa Wrocławska 55 Jordanów Śląski 8343475
Podstawowa
Publiczna
Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa Wrocławska 55 Jordanów Śląski 8370113
Podstawowa

NR PPE

24

C12a

PROD_541301761332

38

C11

PROD_541301722303

19

C11

PROD_541301722473

