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(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się
na terenie gminy Swarzędz

I.
II.
III.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 200.000 EURO
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
tel (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Termin i miejsce składania ofert: 30 . 09 . 2013r. - godz. 10:00 Siedziba Zamawiającego,
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu
Termin i miejsce otwarcie ofert: 30 . 09 . 2013r. - godz. 10:30, Siedziba Zamawiającego,
pok. 410
Zakres dostaw według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2015r.
Według bieżących potrzeb zamawiającego.
Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2015r.,
jednak nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas
Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u OSD.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Rozdział 1.
Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2.
Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3.
Wykaz wymaganych dokumentów.
Rozdział 4.
Druk oferty.
Rozdział 5.
Projekt umowy.
Zatwierdzam
............……………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)

dnia 19 . 08 . 2013 roku
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Rozdział 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWÓW
1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania
i złożenia ofert
1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz
informacje drogą pisemną i faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt
otrzymania faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji.
1.2.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji:
a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub
terminie.
b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do
przygotowania oferty.
1.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.4.Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane
jedynie w celu sporządzenia oferty.
1.5.Oferta musi obejmować całość zamówienia.
1.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.7.
Forma oferty.
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inna trwałą
techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim sporządzonymi przez tłumaczy
przysięgłych.
c) Treść oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej
cenie oferty;
d) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej
załączników):
-zostały kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty);
-zostały zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę;
-oświadczenia wykonawcy (tj. formularz ofertowy, załączone do niego wykazy i oświadczenia)
muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań;
-ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem
musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby
podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona
notarialnie.
e) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez
osobę podpisującą ofertę.
1.8.Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
c) będzie posiadać oznaczenie:
„ Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz.
Nie otwierać przed dniem 30 . 09 . 2013r. przed godz. 10:30”
1.9.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
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62 – 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta
10:00

- Kancelaria Urzędu, do dnia

30 . 09 . 2013r., do godz.

1.10.
Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania
ofert.
1.11.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wykonawcę o złożeniu ofert po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
1.12.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w
pkt. 1.8. z dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert.
1.13.
W przypadku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do oznaczenia części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i złożenia w
odrębnej kopercie do oferty przetargowej. Niedochowanie należytej staranności w tym zakresie
może spowodować niezamierzone ujawnienie treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.
Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień (pisemnie) niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert,
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 a) lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 2.1 a),
d) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
e) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku
sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
2.2.
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana
na tej stronie.
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3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
1)Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 30 . 09 . 2013 r., o godz.10:30
w pokoju nr 410.
2)Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Wykonawcy
mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3)Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4)Podczas otwierania kopert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, nazwę
(firmę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
5)Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany te
zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
6)Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza
ceny.
7)Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1
i 2 ustawy Pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładaj obowiązek ich posiadania:
-posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (należy przedłożyć w ofercie
stosowany dokument)
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych; (zgodnie
ZAŁĄCZNIKIEM NR 2);
f) Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.
4.2.Zamawiający
oceni
spełnianie
warunków
udziału
w
postępowaniu
na
podstawie
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez
Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń – zgodnie z
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).
4.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, (zaleca się aby zobowiązanie określało opis dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres
udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia).
4.4.Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
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wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4.5.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
5. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24
i art. 24b ust. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
5.2.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Odrzucenie oferty.
6.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień
Publicznych.
7. Sposób obliczenia ceny oferty.
7.1.Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7.2.Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji
umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.
7.3.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7.4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
7.5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7.6.Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);
8. Ocena ofert.
8.1.Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do
Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z
niniejszym punktem specyfikacji.
8.3.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

1.

Cena

Waga
100 (%)

8.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt.
8.5. Sposób obliczania wartości punktowej:
Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa kryterium =

C min
W
Cn

Gdzie:
W
Cmin

-

waga
cena najniższej oferty,
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Cn

-

cena badanej oferty

9. Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
9.1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę
punktów.
a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
c) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
9.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907),
b) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
9.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
9.4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w pkt 9.3 lit a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
10.
Wadium.
10.1.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 80000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych).
10.2.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
10.3.
Forma wadium.
a) Wadium może być wniesione w:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.)..
10.4.
Miejsce wniesienia wadium.
a) Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza:
BZ WBK S.A.
Oddział Swarzędz
konto nr 14 1090 1450 0000 0001 0442 6711
– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem
składania ofert) kwota określona w pkt. 10.1. znajduje się na powyższym rachunku
Zamawiającego.
b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
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– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).,
Zamawiający wymaga złożenia oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. 306 i 307 (wadium w tych formach wnosi się do terminu
składania ofert).
10.5.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu
dokument ten musi zawierać następujące zapisy:
a) dane gwaranta;
b) gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach;
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
– gdy dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony
w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną
pieczątką).
10.6.
Zwrot wadium.
a)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP..
b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
c)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
d)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt a), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
e)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.7.
Zatrzymanie wadium.
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy
b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
11.
Termin związania ofertą.
11.1.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynie
termin składania ofert.
11.2.
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.
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11.3.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
11.4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem 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.
12.
Jawność postępowania.
12.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12.2.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co
najmniej:
a) opis przedmiotu zamówienia;
b) informację o trybie udzielenia zamówienia;
c) informacje o Wykonawcach;
d) cenę i inne istotne elementy ofert;
e) wskazanie wybranej oferty.
12.3.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
12.4.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia,
12.5.
Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po
otrzymaniu wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało
miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.
13.
Obowiązki Zamawiającego:
13.1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
13.2.
Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu będą poinformowani o:
a) zmianach dotyczących postępowania,
b) unieważnieniu przetargu,
13.3.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta w terminie:
a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (powyżej progów
unijnych),
13.4.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 13.3 niniejszej SIWZ, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
13.5.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy – projekt umowy.
14.
Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
14.1.
Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
15.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.1.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP.271- 27/13

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz

16.1.
Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy
zawartego w Rozdziale 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.
Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
– Adam Talaga
– Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
– Milena Klupś
– Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
– Sylwia Grąbczewska – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(- stanowi załącznik nr 1 do umowy -)
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż
energii

elektrycznej

i

świadczenie

usług

dystrybucj i

energii

elektrycznej

do

obiektów

znajdujących się na terenie gminy Swarzędz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy
i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania
umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy
zawiera załącznik nr 1 do umowy.
2.Wskazane w załączniku nr 1 do umowy wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla
realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym
razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia
odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych za dostawę
energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na
podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z

dnia

4

maja

2007

roku

w sprawie

szczególnych

warunków

funkcjonowania

systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii
elektrycznej

właściwego

Operatora Systemu Dystrybucyjnego

(Taryfie

OSD), Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
4.Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
5.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej
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Rozdział 3
Wykaz wymaganych dokumentów
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny
być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za
zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby
upoważnionej podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby upoważnionej podpisującej ofertę
oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, na
złożenie oferty w innym języku niż polski.
I. Zamawiający żąda:
1) Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem –
ROZDZIAŁ 4).
2) Pełnomocnictwa
dla
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Upoważnienia do podpisania oferty - w formie oryginału lub poświadczone notarialne – jeżeli
nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
4) Wypełnionego i podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wg załącznika A do SIWZ;
5) Wypełnionego i podpisanego oświadczenia Wykonawcy, o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika B do SIWZ;
6) Aktualnego odpisu 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie
do
udziału
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
10) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert o
dopuszczenie
do
udziału
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
11) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 – 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
12) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Formularzem
ofertowym załączonym do SIWZ;
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)pkt 6-8 i 10, Rozdział 3 SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;;
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)pkt 9 i 11, Rozdział 3 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 oraz pkt 10 - 11 ustawy pzp. Dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II., Rozdział 3 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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O F E R T A

Rozdział 4

(formularz ofertowy)

..............................................
(pieczęć adresowa firmy
Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................
zarejestrowana(y) / wpisany do
………………………………………………...
pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: „Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz” z dnia 21 . 08 . 2013r. opublikowanego
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu),oraz w Dz.U pod
pozycją nr 2013/S 161-280759:
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w wysokości (wraz z
podatkiem VAT – podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku kwotę z pozycji „RAZEM dla
poz. I – VI” formularza cenowego – wartość jedynie do porównania złożonych ofert)
Wartość brutto oferty: …………………………………………………zł,
słownie:………….…………………………………………………………………………………………………
zł brutto.
Ceny jednostkowe zostały zawarte w formularzu cenowym (należy wypełnić – będą one wiążące wg
bieżącego zapotrzebowania).
Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej na poszczególnych punktach poboru energii ma
charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
Powyższa oferta została przygotowana na podstawie cen jednostkowych za energię elektryczną podanych
w formularzu cenowym oraz stawek opłat za usługi dystrybucji wynikających z „Taryfy dla usług
dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Sp. z o.o. oraz szacunkowych ilości zapotrzebowania.
Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi
dystrybucyjnej.

FORMULARZ CENOWY
I. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C11
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.
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OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C11
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

1318842
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. I

X

II. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C11o
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C11o
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

5477790
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11o
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. II

X
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III. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C12a
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C12a
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

384654
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C12a
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. III

X

IV. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C12b
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C12b
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

108022
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C12b
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
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5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. IV

X

V. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C21
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C21
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

1366948
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C21
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. V

X

VI. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej G11
Lp.

Oznaczenie składnika cenowego

Ilość kWh/2
lata

Cena jednostkowa brutto w Wartość brutto w
zł.
zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA G11
1. Cena za energię - całodobowa [zł/kWh]
2. Stawka opłaty za obsługę handlową
[zł/m-c]

632
-

-

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA G11
1. Składnik stały stawki sieciowej
[zł/kW/m-c]
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2. Składnik zmienny stawki sieciowej
[zł/kWh]
3. Stawka jakościowa [zł/kWh]
4. Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]
5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]
RAZEM dla poz. VI

X

RAZEM dla poz. I - VI

X

UWAGA:
Wartości podane w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia 01.01.2014r. do dnia
31.12.2015r. - według bieżących potrzeb zamawiającego (z przyczyn formalno-prawnych
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem
granicznego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2015r., jednak nie wcześnie, niż po
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię
elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z
wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkach Zamówienia.
5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczamy, że nie należymy* / należymy* (*skreślić odpowiednie) do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
(*SKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE!!! - niepotrzebne)
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa listę podmiotów powiązanych tj.
należących do tej samej grupy kapitałowej zgodne z poniższą tabelą.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

-wypełnić jedynie jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej-
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7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przyszłego
zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44).
10. Oświadczamy, że: posiadamy podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
11. Oświadczamy, że następując dostawy (podać jeżeli dotyczy):
............................................................................................................................
zostaną wykonane przez następujących podwykonawców (można nie podawać):
............................................................................................................................
12. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
13. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Wadium zostało wniesione w dniu …………………………….. w formie …..............., które należy zwrócić na
konto bankowe o numerze ........................................................................................
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Podpisano:
Miejsce i data:………………………….., … . … . 2013 r.
.......................................................
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik A

..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na
terenie gminy Swarzędz”

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................., w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:
.....................................................................................................................................
(nazwa firmy)

oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1
pkt 1 );
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2);
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3);
4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1
pkt 4);

Miejsce i data: ……………………………., … . … . 2013 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik B
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na
terenie gminy Swarzędz”
Nazwa Wykonawcy:

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

Adres Wykonawcy

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

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 do 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), albowiem nie wyczerpujemy żadnej z przesłanek
określonych w tym przepisie.

Miejsce i data: ........................................ 2013 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Rozdział 5

PROJEKT
UMOWA Nr – CRU-............./2013/BZP.272-27/00....../001/2013
zawarta w Swarzędzu w dniu ... ….................................... roku pomiędzy:
Gminą Swarzędz, reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz mgr Annę Tomicką
w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym,
a
…........................................................................ mającą siedzibę
…....................................., …........................,
zarejestrowaną w dniu …........................ w ….........................................., ….........................................., o numerze KRS
…......................................, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej …..................................., o numerze REGON
…................................
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia
przez działających łącznie:
…...........................
zwanym dalej Wykonawcą
o treści następującej:
§ 1
1.

2.

3.

4.

Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego z dnia ...........................2013 r. o jej
przyjęciu Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów
znajdujących się na terenie gminy Swarzędz”.
Zakres dostaw objętych niniejszą umową został określony w przedmiocie zamówienia na „Kompleksową dostawę
energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz”, załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na
potrzeby eksploatacji obiektów i budynków oraz lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych. Umowa obejmuje również obowiązek świadczenia usługi dystrybucji energii
elektrycznej.
Jeżeli z postanowień Umowy nie wynika inaczej, to użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej;
2) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i
obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
3) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany
rodzaj odbioru;
4) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca
prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
5) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania energii
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
6) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów
układów pomiarowych;
7) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru
mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
8) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)
Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla
punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru
określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w przybliżonej wysokości …………. kWh.
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów
poboru wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług
dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego
energii zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w
grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 do umowy lub wskazań układów
pomiarowych.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 5
ust. 1 i 2.
Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.
Dystrybucja energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea
Operator Sp. z o.o.
§3
Standardy jakości obsługi

1.
2.

Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie Ustawy.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energię elektryczną ( Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym, określającym te
stawki.
§4

1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
3) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w
sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.
4) Umożliwienie przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układów pomiaroworozliczeniowych.
5) Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przez osoby nieupoważnione układów
pomiarowo-rozliczeniowych

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej generalnej umowy dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, działającym na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.
4) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących sprzedaży
energii elektrycznej.
5) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego i wszystkich jednostek umów sprzedaży energii elektrycznej i
umów o świadczenie usług dystrybucji dla poszczególnych obiektów, jeśli taka konieczność zaistnieje,
b) zawarcia nowych kompleksowych umów o dostawę i dystrybucję energii elektrycznych dla wszystkich
obiektów, objętych niniejszym postępowaniem. Zamawiający udzieli w tym zakresie Wykonawcy
stosownego pełnomocnictwa.
§5
Zasady rozliczeń
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1.

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych (z zaokrągleniem do czterech
miejsc po przecinku) energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, które wynoszą zł/kWh:

Ceny brutto dla taryf

C11

C11o

C12a

C12b

C21

G11

X
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Ceny jednostkowe dla każdej taryfy w ust.1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Wyjątek
stanowią sytuacje opisane § 9 ust. 2 pkt. 2), ust. 3 pkt. 1),2) i 3).
Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres trwania kontraktu z
wyjątkiem Taryfy G 11, natomiast zmianie ulec mogą stawki opłat za usługi dystrybucji wraz ze zmianą Taryfy Enea
Operator Sp. z o.o.
Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie
dla punktu poboru (załącznik nr 1 do Umowy) jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych
Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ust. 1. Do wyliczonej należności
Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
Należności za energię elektryczną regulowane będą systematycznie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w terminie do 21 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy pzp oraz na wniosek zamawiającego możliwe jest
zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 10% punktów poboru wskazanych w załączniku
nr 1.
Rozliczenie za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej taryfy dla usług dystrybucji
energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
§6

1.

2.
3.

Płatności
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną
reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w
terminie do 14 dni.
Wniesienie reklamacji, o której mowa w ust. 2 nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności z
tytułu wystawionej faktury.
§7

Obowiązywanie Umowy, terminy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
1.Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem 01.01.2014 r., jednak nie wcześniej niż po
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której Zamawiający kupował energię elektryczną oraz
skutecznym przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy u OSD.
2.Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2015 r.
3.Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę.
4.Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do Umowy lub dla punktu, w
którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie
zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.
5.Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla
poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1.
6.Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie Generalnej
Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
7.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie
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30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach :
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji dostaw w wysokości odsetek ustawowych od kwoty dziennego
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego przystąpienia do realizacji dostaw,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty umownej;
1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :
a) za zwłokę w zapłacie faktury za energię elektryczną w wysokości odsetek ustawowych od kwoty faktury za
każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości
20 % kwoty wynagrodzenia, proporcjonalnego do niewykonanej części umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§9
1.

1.
2.

3.

Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ust. 3.
Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć:
1) zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i
siedziby jednej ze stron,
2) zmiana obowiązujących przepisów – aktów prawnych, pociągająca za sobą zmianę postanowień umowy,
3) zmiana wartości umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT,
4) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
5) danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji
Zamawiającego) podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na
którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą
Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego,
adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej,
6) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
7) warunków płatności za zgodą Zamawiającego za wyjątkiem terminów określonych w § 9 niniejszej umowy,
8) Zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy okres
wypowiedzenia umowy na dany PPE upłynie po terminie wyznaczonym na dzień 01.01.2014 r. wówczas termin
rozpoczęcia realizacji tej części zamówienia zostanie ustalony na dzień następujący, bezpośrednio po dniu
upływu okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy.
9) Zmiany cen wynikające ze zmiany Ustawy o podatku akcyzowym,
10) Zmiany zapisów umowy z uwagi na dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb danej jednostki zamawiającego,
która zawierać będzie umowę z Wybranym Wykonawcą,
11) Zwiększenia lub zmniejszenia 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 10% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem:
1) zmiany wartości umowy z uwagi na: ustawową zmianę stawki podatku VAT, zmianę stawki podatku
akcyzowego rzeczywiste zużycie energii elektrycznej oraz zmiany stawki i opłat, wynikające z taryfy dla usług
dystrybucji energii elektrycznej,
2) zmiany wartości umowy wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności skutkujących
zmianą Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o Efektywności Energetycznej,
3) zmiany wartości umowy z uwagi na zmianę ceny jednostkowej w grupie taryfowej G11, zatwierdzanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4) zmiany nr licznika,
5) zmiany adresu do korespondencji
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4.
5.

I.
1.
2.

3.

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji usług potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je
podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.
Spory wynikłe z realizacji umowy podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Postanowienia dotyczące usługi dystrybucji
Warunki techniczne realizacji Umowy
Ilekroć w Umowie użyte zostanie określenie OSD, oznacza ono ENEA Operator Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
Dla obiektów zaliczonych do grupy taryfowej C2X w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy usługa dystrybucji
świadczona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie parametrów jakościowych
energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwaną dalej IriESD.
Dla obiektów zaliczonych do grupy taryfowej (C1X,G) w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy ustala się następujące
warunki świadczenia usługi kompleksowej:
a) usługa kompleksowa świadczona będzie przy zachowaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej w
miejscu dostarczania dla sieci funkcjonującej bez zakłóceń określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; parametry jakościowe energii elektrycznej
w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń obowiązujące w dniu zawierania Umowy określa rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zmianami);
b) Zmiana wyżej wymienionych przepisów powszechnie obowiązujących, określających parametry jakościowe
energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń, spowoduje zmiany zawartych w Umowie
parametrów energii elektrycznej dostarczanej Zamawiającemu i nie wymaga zmiany Umowy.
c) Ustala się następujące dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
c1) w zakresie przerw planowych:

czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 16
godzin,

czas trwania przerw planowych w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw planowych
jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć 35 godzin;
c2) w zakresie przerw nieplanowych:
 czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowej w dostarczaniu energii elektrycznej nie może
przekroczyć 24 godzin,
 czas trwania przerw nieplanowych w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw nieplanowych
jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć 48 godzin.
d) Przerwy planowane są to przerwy wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej
OSD; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.
e) Przerwy nieplanowane są to przerwy spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy
czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez OSD informacji o jej wystąpieniu do
czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
f) Przerwa planowana, o której Zamawiający nie został powiadomiony w sposób, o którym mowa w § 10 pkt II
ust. 3 lit. k), jest traktowana jako przerwa nieplanowana.
g) Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:
g1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
g2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
g3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
g4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
g5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Granice własności urządzeń i instalacji oraz opis układów pomiarowo - rozliczeniowych i inne techniczne warunki
realizacji Umowy określone są w Załączniku nr 5 do SIWZ.
II.
1.

Obowiązki Wykonawcy i OSD
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej do miejsc dostarczania będących jednocześnie
miejscami rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w szczególności do:
a) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu;
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2.
3.

4.

b) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej
Umową, w przypadku gdy Wykonawca będzie jedynym podmiotem sprzedającym energię elektryczną
Zamawiającemu w miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;
c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie świadczenia usługi kompleksowej;
d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnych Taryfach, o których mowa w § 10
pkt V ust. 1 oraz w § 10a pkt I ust. 1 lit. a);
e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji;
f) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku, skierowanego
przez Zamawiającego do Wykonawcy, w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów
jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach o których
mowa w przepisach wymienionych w § 10 pkt I ust. 2;
g) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu zasadności pisemnego wniosku, skierowanego przez
Zamawiającego do Wykonawcy, w tej sprawie, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę standardów
jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w przepisach wymienionych w § 10 pkt I ust. 2;
Wykonawca, w celu wykonania zobowiązania świadczenia usługi kompleksowej, zlecił OSD odrębną umową, we
własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
W związku z zawartą umową, o której mowa w § 10 pkt II ust. 2 oraz na podstawie przepisów prawa i dokumentów,
o których mowa w § 10 pkt I ust. 2, OSD świadczy Zamawiającemu usługi dystrybucji do miejsca dostarczania, z
zachowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach, o których mowa w § 10 pkt I
ust. 2 oraz w Umowie; OSD ma w szczególności obowiązek:
a) dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii określonych w Załączniku
nr 1 do Umowy;
b) stosowania postanowień IRiESD;
c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej,
budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej,
przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji;
d) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
e) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją
techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania
Zamawiającemu danych i informacji zgodnie z IRiESD;
g) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii
elektrycznej z sieci OSD;
h) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych
nieprawidłową pracą sieci OSD;
i) umożliwienia Zamawiającemu wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów
stanowiących podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli prawidłowości
wskazań tych układów;
j) udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD;
k) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o
których mowa w § 10 pkt I ust. 2;
l) informowania Zamawiającego na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w przepisach, o których mowa w § 10
pkt I ust. 2, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci;
m) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD, w celu umożliwienia bezpiecznego
wykonywania, przez Zamawiającego lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci;
n) dokonywania na pisemny wniosek Zamawiającego sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 10 pkt I ust. 2, poprzez
wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów;
o) udostępniania Wykonawcy danych pomiarowych Zamawiającego;
p) rozpatrywania zasadności skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosków o udzielenie
bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów
jakościowych obsługi odbiorców;
q) pisemnego informowania Zamawiającego o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i
innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią OSD, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD:
a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno-eksploatacyjną odpowiada właściciel
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elementu; ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego
podlegającego legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji;
b) na żądanie Zamawiającego, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;
c) Zamawiający ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;
d) Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów
układu pomiarowo-rozliczeniowego;
e) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Zamawiający może
zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego; OSD
umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający;
f) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, OSD zwraca
koszty, o których mowa w lit. d) i e), jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z
realizacji umowy kompleksowej, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu
pomiarowo-rozliczeniowego wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.
III. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych
w Umowie;
b) terminowego regulowania należności za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności związanych
z realizacją Umowy;
c) stosowania postanowień IRiESD;
d) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usługi kompleksowej, budowy oraz
eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska
naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Zamawiającego sieci, urządzeń i instalacji;
e) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji
związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRiESD;
f) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo–rozliczeniowego Zamawiającego oraz urządzeń
elektroenergetycznych Zamawiającego mających wpływ na pracę sieci OSD;
g) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń
głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na
elementach układu pomiarowo–rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w
sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w
przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego;
h) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których
Zamawiający został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 10 pkt I
ust. 2;
i)zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej
konieczności ich zdjęcia; Zamawiający może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia
uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Zamawiający ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomby;
j)umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz
elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w
celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD;
k) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego
rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową;
l)niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub
niewłaściwych jej parametrach;
m) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii
elektrycznej;
n) użytkowanie obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w
szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku
stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu zgodnie z wymaganiami
określonymi w odrębnych przepisach;
o) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych
osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
p) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji Zamawiającego w należytym stanie technicznym, zgodnym z
dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
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2.

IV.
1.

2.
3.
4.

q) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1, kosztów sprawdzenia i
pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło
się na wniosek Zamawiającego i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w
przepisach, o których mowa w § 10 pkt I ust. 2, kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolnopomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci OSD; a także w przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w
obiekcie Zamawiającego do jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem;
r) właściwego zabezpieczenia obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy będący
własnością OSD oraz ponoszenia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany układu pomiaroworozliczeniowego wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu;
Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego nie będącego własnością OSD:
a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno–eksploatacyjną odpowiada Zamawiający;
ponowne zalegalizowanie przez Zamawiającego elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego
podlegającego legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji;
b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy odpowiada
Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego
wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu;
c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu
pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu
pomiarowo-rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać OSD na koszt Zamawiającego;
d) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania
układu pomiarowo-rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia
żądania;
e) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu
14 dni od dnia zgłoszenia żądania;
f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Zamawiający, na żądanie OSD jest
zobowiązany umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiaroworozliczeniowego; koszty ekspertyzy pokrywa OSD;
g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty działań, o
których mowa w ust. 2 lit. d), e) i f) ponosi Zamawiający, jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty
należności wynikających z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu
układu pomiarowo-rozliczeniowego, wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez
OSD;
Ograniczenia w wykonaniu Umowy
Wykonawca oświadcza, że realizacja Umowy może być niemożliwa lub ograniczona w szczególności w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;
b) niezawinionych przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie;
c) zastosowania przez Operatora Systemu Przesyłowego ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego
lub wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
zawartej pomiędzy OSD a Operatorem Systemu Przesyłowego;
d) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów
państwowych lub Operatora Systemu Przesyłowego zostaną wprowadzone ograniczenia w dostarczaniu
energii elektrycznej;
e) zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu albo decyzja organu władzy lub administracji państwowej
uniemożliwiające lub ograniczające dostarczanie przez OSD energii elektrycznej;
Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z zaistnienia przyczyn, o których mowa w
ust. 1, nie stanowią nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
W przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej lub
standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości bonifikat
określonych w Taryfach, o których mowa w § 10 pkt V ust. 1 oraz w § 11 pkt I ust. 1 lit. a).
Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub
nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył czasów określonych w § 10 niniejszej Umowy oraz za szkody
Odbiorcy powstałe wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą
Wykonawca lub OSD nie ponosi odpowiedzialności.

V.

Rozliczenie Umowy w zakresie usługi dystrybucyjnej

1.

Wartość należności za świadczoną usługę kompleksową w zakresie usługi dystrybucyjnej obliczana będzie w
oparciu o stawki opłat, wynikające z „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” OSD - zatwierdzanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; o ile decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie
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2.

3.
4.

stanowi inaczej, Taryfa ustalana jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych, zwany rokiem obowiązywania Taryfy i
jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki
Wykonawca powiadomi Zamawiającego (w formie ogłoszeń prasowych, internetowych oraz poprzez ulotki
informacyjne dostępne we wszystkich punktach w których prowadzona jest obsługa klientów Wykonawcy)
o podwyżce stawek opłat określonych w Taryfie, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1 w ciągu jednego okresu
rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Informacja ta nie ma wpływu na datę, od której zgodnie z przepisami prawa
obowiązuje Taryfa, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1.
Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Taryfą, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1;
Taryfa, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1 udostępniana jest Zamawiającemu we wszystkich punktach, w których
prowadzona jest obsługa klientów Wykonawcy. Ponadto komunikaty o zmianie cen i stawek opłat oraz aktualne
Taryfy OSD, publikowane są na stronie internetowej: www.operator.enea.pl.

5.

Rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1 podlega ponadumowny
pobór mocy czynnej i energii elektrycznej biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Wielkość mocy umownej określono
w Załączniku nr 1.

6.

Wykonawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur. Wykonawca dokonuje korekty uprzednio
wystawionych faktur w szczególności w przypadku stwierdzenia:

•nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;
•przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych;
•przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii elektrycznej, lub niewłaściwych stawek opłat
VI. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
1.

2.
3.

OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku gdy:
1) w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że:
a) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, jeżeli nie ustały przyczyny uzasadniające wstrzymanie;
b) instalacja znajdująca się u Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska;
2) otrzymał od Wykonawcy wniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Zamawiającego w związku
z zaistnieniem przyczyny o której mowa w art. 6 ust 3a Ustawy Prawo energetyczne.
OSD jest zobowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny
uzasadniające jej wstrzymanie.
OSD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem przez OSD dostarczania
energii elektrycznej, gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 1.

§ 11
Przepisy szczególne dla obiektów zakwalifikowanych do grup taryfowych G
I.
1.

2.
3.

4.

Zasady rozliczania
Wartość należności za świadczoną usługę kompleksową obliczana będzie w oparciu o:
a) ceny energii elektrycznej i stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z Taryfy Sprzedawcy; Taryfa
Sprzedawcy – zbiór cen energii elektrycznej i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
Wykonawcę i wprowadzony do stosowania jako obowiązujący odbiorców z grup taryfowych G
b) stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i stawki opłat abonamentowych oraz warunki ich stosowania,
wynikające z Taryfy OSD, o której mowa w § 10 pkt V ust. 1;
Taryfy, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. a) i b) Umowy zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i publikowane w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. O ile decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nie stanowi inaczej, taryfy te ustalane są na okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Wykonawca powiadamiał będzie Zamawiającego (w formie ogłoszeń prasowych, internetowych oraz poprzez
ulotki informacyjne dostępne we wszystkich punktach obsługi klienta Wykonawcy) o podwyżce cen lub stawek
opłat za dostarczaną energię elektryczną, określonych w Taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Informacja ta nie będzie miała wpływu na
datę, od której zgodnie z przepisami prawa obowiązywać będą zmienione ceny lub stawki opłat.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zwolnić Wykonawcę z obowiązku przedkładania Taryfy Sprzedawcy do
zatwierdzenia jeżeli uzna, że działa on w warunkach konkurencji albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku
ustania warunków uzasadniających zwolnienie. W przypadku zwolnienia Wykonawcy z obowiązku przedkładania
Taryfy Sprzedawcy do zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do czasu cofnięcia takiego
zwolnienia, zapisy § 11 ust. 2 oraz 3 Umowy nie będą miały zastosowania do Taryfy Sprzedawcy, a o zmianie
Taryfy Sprzedawcy w szczególności, w zakresie cen lub stawek opłat albo o wprowadzeniu nowej Taryfy
Sprzedawcy, Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego, doręczając Zamawiającemu wykaz
zmian dokonanych w Taryfie Sprzedawcy albo nową Taryfę Sprzedawcy. Zmiany obowiązywać będą Odbiorcę, o
ile w terminie 14 dni od ich otrzymania Zamawiający nie złoży Wykonawcy pisemnego wypowiedzenia Umowy. W

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP.271- 27/13

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz

5.

6.
7.

II.

takim przypadku Umowa rozwiążę się z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy.
Wykonawca może zmienić albo wprowadzić nową Taryfę Sprzedawcy w przypadku zmiany kosztów wpływających
na kalkulację cen energii elektrycznej lub stawek opłat, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawa wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną, w tym przepisów prawa podatkowego;
b) wydania wobec Wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w
zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) zmiany innych istotnych okoliczności faktycznych odnoszących się do Wykonawcy i wpływających na koszt
działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
Taryfy, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. a) i b) Umowy udostępniane są Zamawiającemu w punktach obsługi
klientów Wykonawcy.
Aktualne komunikaty o zmianie cen i stawek opłat zawartych w Taryfie:
a.2. Wykonawcy, publikowane są na stronie internetowej: www....................................................;
a.3. OSD publikowane są na stronie internetowej: www.operator.enea.pl.
Warunki zmiany mocy umownej

1. Zmiana mocy umownej, z zastrzeżeniem § 11 pkt II ust. 2 Umowy, odbywa się wg następujących zasad:
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do Wykonawcy o zmianę mocy umownej na
wartości określone w Tabeli zawierającej powiązanie mocy umownej z rodzajem oraz prądem znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego, zwanej dalej „Tabelą”, zawartej w § 10a pkt II ust. 3 Umowy.
1.2. Zmniejszenie mocy umownej, następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, o
którym mowa w § 11 pkt II ust. 1.1. Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Zamawiającego postanowień § 11 pkt
II ust. 1.6. Umowy.
1.3. Zwiększenie mocy umownej na wartość, która zgodnie z Tabelą odpowiada:
a)

większej wartości prądu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego niż wartość prądu znamionowego
zabezpieczenia przedlicznikowego odpowiadająca wartości mocy przyłączeniowej określonej zgodnie z umową
o przyłączenie; lub

b)

innemu rodzajowi zabezpieczenia przedlicznikowego niż odpowiadający wartości mocy przyłączeniowej
określonej zgodnie z umową o przyłączenie;

wymaga złożenia przez Zamawiającego do OSD wniosku o określenie warunków przyłączenia. W takim przypadku,
zmiana mocy umownej następuje nie później niż po upływie miesiąca, po zrealizowaniu przez Zamawiającego,
warunków przyłączenia określonych przez OSD.
1.4. W przypadku braku umowy o przyłączenie, zwiększenie mocy umownej wymaga złożenia przez Zamawiającego do
OSD wniosku o określenie warunków przyłączenia.
1.5. Zwiększenie mocy umownej nie wiążące się z koniecznością złożenia przez Zamawiającego do OSD wniosku o
określenie warunków przyłączenia, następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku,
o którym mowa w § 11 pkt II ust. 1.1. Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Zamawiającego postanowień § 11
pkt II ust. 1.6. Umowy.
1.6. Zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania na koszt Zamawiającego, na warunkach
określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych.
2. Zmiana mocy umownej dla lokalu w budynku wielolokalowym:
2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do Wykonawcy o zmianę mocy umownej na
wartości określone w Tabeli, zawartej w § 11 pkt II ust. 3 Umowy.
2.2. Zmniejszenie mocy umownej, następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, o
którym mowa w § 11 pkt II ust. 2.1. Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Zamawiającego postanowień § 11 pkt
II ust. 2.5. Umowy.
2.3. Zwiększenie mocy umownej na wartość, która zgodnie z Tabelą odpowiada:
a)

większej wartości prądu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego niż wartość prądu znamionowego
zabezpieczenia przedlicznikowego, określona w obowiązującej umowie kompleksowej; lub

b)

innemu rodzajowi zabezpieczenia przedlicznikowego niż odpowiadający wartości mocy umownej, określony w
obowiązującej umowie kompleksowej;

wymaga złożenia przez Zamawiającego wniosku do OSD o określenie warunków przyłączenia. W takim przypadku,
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zmiana mocy umownej następuje nie później niż po upływie miesiąca, po zrealizowaniu przez Zamawiającego,
warunków przyłączenia określonych przez OSD.
2.4. Zwiększenie mocy umownej nie wiążące się z koniecznością złożenia przez Zamawiającego do OSD wniosku o
określenie warunków przyłączenia, następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku,
o którym mowa w § 11 pkt II ust. 2.1. Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Zamawiającego postanowień § 11
pkt II ust. 2.5. Umowy.
2.5. Zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania na koszt Zamawiającego, na warunkach
określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych.
3.

4.

Tabela zawierająca powiązanie mocy umownej z rodzajem oraz prądem znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
przedlicznikowego
[A]

Układ 1-fazowy

Układ 3-fazowy

[kW]

[kW]

10
13
16
20
25
32
35
40
50
63

1,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
6,0
x
x

4,0
5,0
7,0
9,0
11,0
14,0
15,0
17,0
22,0
27,0

Moc umowna

Zapisy powyższego paragrafu w zakresie zmiany mocy umownej mają zastosowanie także wobec obiektów
odbiorcy zakwalifikowanych do grup taryfowych C1x,
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa Prawo
zamówień publicznych oraz Ustawa Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa
egzemplarze dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki :
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

