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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Wręczyca Wielka NIP 574-20-47-028, Regon 151398385
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,
Tel. 34 / 317 02 45; Fax. 34 / 317 02 15;

www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby  niniejszej  SIWZ za  Wykonawcę -  uważa  się  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego.

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony, podstawa prawna art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1/.Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy – sprzedaż energii elektrycznej.
2/. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z  

2020 r. poz. 833  z późniejszymi zmianami) oraz ustawę z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3/. Określenie zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: 
09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4/.Przedmiot  zamówienia  obejmuje  sprzedaż  Zamawiającemu  energii  elektrycznej  do  obiektów  administrowanych  przez 
Gminę Wręczyca Wielka, wyszczególnionych  w załączniku nr 7 do siwz. Ilość punktów odbioru energii elektrycznej 181.  
Szacuje się, że zużycie energii w 2020 r. wyniesie 1 948 760 kWh. Moc umowna ogółem 1 351,3 kW.

5/.Ilość punktów odbioru energii elektrycznej i szacunkowe zużycie energii w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

6/.Obiekty w grupie taryfowej B wyposażone są w układ transmisji danych TPA.

7/.Przedmiot zamówienia nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej do odbiorcy.
Dostarczanie  energii  elektrycznej  odbywać  się  będzie  na  podstawie  obowiązujących  przepisów,
a w szczególności  w  oparciu  o  ustawę z  dnia  10 kwietnia  1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.  U.  z  2020 r.   poz.833  z  
późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  „OSD” obejmującego teren gminy jest Tauron Dystrybucja S.A.

Umowy do istniejących punktów poboru energii elektrycznej zawarte są z OSD na czas nieokreślony.

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest  innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Gmina posiada  obowiązująca umowę z innogy Polska S.A.  na sprzedaż energii elektrycznej  do dnia 31.12.2020 r. 

8/.Zgodnie z umową z OSD, obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy, za wyjątkiem taryfy B11, B21, C21, C22A gdzie 
obowiązuje okres jednomiesięczny.

9/.Zamawiający  po  podpisaniu  umowy  z  wykonawcą,  udzieli  pełnomocnictwa  do  reprezentowania
przed  OSD w  sprawach  związanych  ze  zgłoszeniem  umowy  sprzedaży  oraz  udzieli  wykonawcy  wszelkich  informacji,  
niezbędnych do dokonania procedury zmiany sprzedawcy, w tym wersje edytowalne zbioru informacji o punktach odbioru 
energii  elektrycznej.  Wersja  edytowalna  w/w  zbioru  w  formacie  exel,  jest  także  dostępna  na  stronie  internetowej 
zamawiającego w ramach prowadzonego  postępowania. Dopuszcza się  korespondencyjne podpisanie umowy.
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10/.Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym, zgłosi OSD zmianę sprzedawcy z odpowiednim wyprzedzeniem,
 w sposób umożliwiający dostawę energii elektrycznej od dnia 1 stycznia  2021 r.
11/.Umowa na dostawę energii elektrycznej zostanie zawarta między Wykonawcą a Gminą do punktów określonych w ust. 4.
12/.Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp.
W  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  zamawiający  nie  stawia  Wykonawcom  wymagań  o  których  mowa
w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw energii.
3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po skutecznym zakończeniu dotychczas obowiązujących umów  

sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

4. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.   

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt  
12-23  i  ust.  5  pkt  .1  spełniają  określone  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  art.  22  ust.  1b  Ustawy,  warunki  udziału  w  
postępowaniu dotyczące:

 posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności   o  ile  wynika  to  z  odrębnych 
przepisów,  tj.  posiadają  aktualnie  obowiązującą koncesję  na prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10  kwietnia  1997  roku  Prawo  energetyczne,  ważną  w  okresie  wykonywania  zamówienia  lub  dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych  
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży  potwierdzoną za zgodność z oryginałem w/w dokumentu

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunków w/w zakresie.

3. Zdolności techniczne lub zawodowe:
Zamawiający nie stawia warunków w/w zakresie.

Ocena  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  odbędzie  się  przez  weryfikację  złożonych 
dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

4.Podwykonawstwo
4.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
4.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4.3 Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić  

poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że   Wykonawca 
zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

4.4 W przypadku zlecenia części zamówienia pod wykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za działania, uchybienia 
lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania,  
uchybienia lub zaniedbania.

4.5. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie w zakresie określonym wg 
załącznika nr 3 i 4.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
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maja 2015  r.  –  Prawo restrukturyzacyjne  (Dz.  U.  poz.  978,  z  późn.  zm.)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził  likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo  upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

2. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja).
W  przypadku  wnoszenia  oferty  wspólnej  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  każdy  z  nich  musi  spełniać
warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1b  pkt  1  Ustawy,  oraz  nie  może  podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 

7.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wymagane, niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w 
formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i  
podpisane przez Wykonawcę/ów na każdej stronie. 

2.  Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,  stanowiące  wstępne  potwierdzenie  
załącznik nr 3, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23,  ust. 5 
pkt 1 oraz spełnia wskazane w pkt 5.1. SIWZ warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 4.  
Dokumenty te będą stanowić załącznik do oferty.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia  
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o  podwykonawcach w załączniku nr 3 i 4.
4.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na zasoby innych  podmiotów w celu  wykazania  braku istnienia  wobec nich  podstaw  
wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  w  postępowaniu  w  składa  
oświadczenie wg załączniku nr 3 i 4.

5. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja)
5.1.  Oświadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  oraz  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  składa  każdy  z  

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokument  ten  potwierdza  spełnianie  warunków  udziału  w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.

5.2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do 
treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5.3. Pełnomocnictwo  winno  być  podpisane  przez  uprawnionych  przedstawicieli  każdego  z  partnerów.  Pełnomocnictwo 
powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. 

6. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z formularzem cenowym, 
2. Oświadczenie  o  posiadaniu  podpisanej  umowy  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  /OSD/

lub  oświadczenia  Wykonawcy  o  posiadaniu  aktualnej  koncesji  na  prowadzenie  dystrybucji  energii  elektrycznej 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki /wg załącznika nr 2/,

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia /wg załącznika nr 3/,
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /wg załącznika nr 4/.

7. Grupa kapitałowa
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy,  
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której  
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (załącznik  nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca  
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia.

8. Wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia  oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 8.1.
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8.1. W zakresie  warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile  wynika
        to z odrębnych przepisów: 

  aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,  
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  
Prawo energetyczne, ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca  
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii  
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja)
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie na wezwanie Zamawiającego musi złożyć odrębnie dokumenty określone w 
ust.  8.1.

10. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  składa na żądanie  
Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.  7.2. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub  
miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której  
dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub 
oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce  
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  
właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy  
złożona kopia dokumentu jest  nieczytelna lub budzi  wątpliwości  co do jej  prawdziwości.  Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  w 
postępowania może żądać tylko takich dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  
2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

14.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału
      z postępowania.

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

1.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, w języku polskim. 

2.Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu. W tym przypadku, każda ze stron  
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski przekazywane faksem były  
potwierdzane pisemnie.

3.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  informacji  zawartych  w  dokumentach  przetargowych.  
Zamawiający udzieli wyjaśnień - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od wykonawców - nie później  niż na 2 dni  
przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do  
końca połowy dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas zamawiający może nie  
udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
Odpowiedzi  zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich  uczestników,  którzy  pobrali  w  Urzędzie  Gminy  dokumenty  
przetargowe wraz z treścią pytania,  lecz bez identyfikacji  jego źródła oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej  
zamawiającego.

5.Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest   Jarosław Borecki,  insp. ds dróg w Urzędzie 
Gminy, w godzinach pracy urzędu.

6. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

7. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży w miarę 
potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 Pzp.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
W prowadzonym postępowaniu, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp)

2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. Zamawiający może 
tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia  
zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy).

2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub 
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5.Zamawiający zaleca,  aby,  ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji  wskazanymi we właściwym rejestrze lub  
ewidencji działalności gospodarczej.

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

7.Na ofertę składają się:

1.Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z formularzem cenowym, 
2.Oświadczenie  o  posiadaniu  podpisanej  umowy  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  /OSD/
lub oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki /wg załącznika nr 2/,
3.Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia /wg załącznika nr 3/,
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /wg załącznika nr 4/.
5.Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej, w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

8.Jeżeli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówo zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji  
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stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informacje  te  będą  umieszczone  w  osobnej  wewnętrznej  kopercie,  odrębnie  od  
pozostałych informacji zawartych w ofercie  i oznaczone klauzulą „TAJNE”.

9. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub  
osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny 
być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone w sposób 
trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust. 9).

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie:
Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

„ oferta na dostawę energii elektrycznej”
nie otwierać przed 22.10.2020 r. godz. 12:15.

11. Poza oznaczeniem podanym jw. , koperta /opakowanie/ musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby ofertę złożoną  
po terminie można było zwrócić bez otwierania.
12. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem 
składania ofert określonym w  ust. 11.

13.  Zawiadomienie  o  zmianie  lub  wycofaniu  oferty  powinno  być  dostarczone  zgodnie  z  postanowieniami
ust. 11, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.:  Urząd  Gminy  Wręczyca  Wielka,  ul.     Sienkiewicza  1,  42-130   

Wręczyca Wielka pok. nr 1 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 22.10.2020 r. do godz. 12.00

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich 
dostarczenia przez operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1 siwz.

2.Miejsce i termin otwarcia Ofert.
Zamawiający  dokona  otwarcia  ofert  w  dniu  22.10.2020  r.  o  godz.  12.15  w  siedzibie  Zamawiającego,
tj.: w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, w pok. 14.

3.Zwrot Oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy, który ją złożył – art. 84 ust. 2  pzp. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w formularzu ofertowym cena musi  być wyrażona w  PLN (z  dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku), 

natomiast w formularzach cenowych do czterech miejsc po przecinku.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, narzuty, podatki w tym podatek akcyzowy jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą sporządzenia formularza ofertowego i formularzy cenowych jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Formularz ofertowy i formularze cenowe muszą zawierać wypełnione wszystkie pozycje.
4. Wykonawca nie może zmieniać nakładów ilościowych w danych pozycjach formularza. Ilości energii w poszczególnych  

pozycjach  formularzy  nie  są  ostateczne  i  zostały  podane  po  to,  aby  dać  Wykonawcom  wspólną  podstawę  do  
sporządzenia ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zużytej energii dla poszczególnych obiektów.

5. Pozycje  w  formularzach  przy  których  nie  umieszczono  żadnej  ceny  jednostkowej  lub
nie wyliczono ceny, nie będą odrębnie opłacane przez Zamawiającego. Ustala się, że ceny jednostkowe i ceny dla tych 
pozycji są pokryte przez ceny jednostkowe i ceny w innych pozycjach formularza. Pozycję nie wypełnioną przyjmuje się 
równą zero złotych.

6. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe
w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy pzp.

7. Cena ofertowa zostanie przez zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i będzie dla 
oferenta wiążąca.
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8. Podanie błędnej stawki od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty jako zawierającej błąd nie dający się poprawić.
9. Ceną  Oferty  jest  kwota  wymieniona  w  Formularzu  Oferty  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1

do niniejszej siwz.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”.
Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%.
Porównywaną ceną będzie cena brutto. 

3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C).
W przypadku kryterium "Najniższa Cena"  oferta  otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  po przecinku ilość  punktów 
wynikającą z działania:

Pi (C) = Cmin / Ci  • 100
gdzie:

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci cena oferty "i";

4. Zamawiający udzieli  zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę w formularzu ofertowym za 
realizację zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie.

15. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU  I OCENIE  OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy);

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  
zamówienia;

3. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej informacje dotyczące (art. 86 ust. 5 
Ustawy):

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach

4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny i terminy  wykonania 
Zamówienia oraz warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.  86 ust. 4 Ustawy)Zamawiający sprawdzi czy  
Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie  
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7 ust. 6 i 8.1. SIWZ;

6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert;

7. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie 
za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.
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16. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

− jest niezgodna z Ustawą;
− jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy
− jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji;
− zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
− została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie   

zamówienia;
− zawiera błędy w obliczeniu ceny;
− Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na  

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy
− wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie  terminu  

związania ofertą;
− jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa  

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
-nie  złożono  żadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu  albo nie  wpłynął  żaden  wniosek o  dopuszczenie  do udziału  w 
postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,  -cena najkorzystniejszej  oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności  powodująca,  że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
-postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich 
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

Ofert,
2) złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert - podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.

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

1.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,  
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo  imiona i nazwiska,  
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4)  wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  ale  nie  zostali  zaproszeni  do  kolejnego  etapu 
negocjacji albo dialogu,,
5)  unieważnieniu postępowania
− podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w w/w pkt 1 i 5, na stronie internetowej.
3.Termin zawarcia umowy nie może być  krótszy niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało  
przesłane w inny sposób.

4.Termin  zawarcia  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  może  być  krótszy  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta; 
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-  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do  wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.  
180  ust.  2  lub  w   następstwie  jego  wniesienia  Izba  ogłosiła  wyrok  lub  postanowienie  kończące  postępowanie  
odwoławcze. 

5.Przyjęcie  warunków  przetargu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  istotnych  postanowień  umowy  proponowanych  przez 
Zamawiającego.
6.Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  ws.  zamówienia  publicznego, 
Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył  
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24 aa ust. 2 pzp)
7.W  przypadku  wybrania  oferty  złożonej  przez  konsorcjum,  przed  zawarciem  umowy  Zamawiający  może  wymagać 
przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum.
8.Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy z wykonawcą.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, 
3) umowa  jest  jawna  i  podlega  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  dostępie  do  informacji 

publicznej; 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) okres realizacji umowy wskazany jest w  pkt 7 ust. 2  załącznika nr 5 niniejszej SIWZ;
6) umowa jest nieważna:

a) w całości - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części - w częściach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.  Kwestie szczegółowe odnoszące się do zasad wykonania niniejszego zamówienia  uregulowane są we wzorze umowy 

wg załącznika nr 5 SIWZ.
4. Ustala się, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
1).Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,
2).Zmiany danych adresowych,
3).Zmiany ilości punktów świetlnych.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy wraz z uzasadnieniem jej  

zmiany. 

19. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCOM 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść  szkodzę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  Ustawy,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  
określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”  Ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

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

4.W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wył  ą  cznie wobec czynno  ś  ci  :

1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego,
4. opisu przedmiotu zamówienia,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty,
6. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę.

5.Odwołanie powinno wskazywać  czynność  lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  której  zarzuca się  niezgodność  z 
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przepisami ustawy, zawierać  zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać  okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7.Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

20. OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA
1.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia. 
2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

22. OPIS  SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA  OFERT   WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną. 
Adres poczty elektronicznej drogownictwo@wreczyca-wielka.pl

24. INFORMACJA NT. WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM   A   WYKONAWCĄ

Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  wynikające  z  umowy  zawartej  w  wyniku  niniejszego  postępowania  
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wręczyca Wielka, dnia 12.10.2020 r.

Zastępca  Wójta

Bogusław Głąb 

...........................................
/zatwierdził/
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail  inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego – 

602 762 036).  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka.
5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze względu na wydanie  zezwolenia na  lokalizację zjazdu z drogi gminnej / 

wewnętrznej. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO OBIEKTÓW ADMINSTROWANYCH
PRZEZ GMINĘ WRĘCZYCA WIELKA

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 
NIP 574-20-47-028

2. WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1

2

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

3.  Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym,  składamy  ofertę  na  wykonanie 
zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii do obiektów Gminy 
Wręczyca  Wielka”  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia z uwzględnieniem szacunkowych danych ilościowych za łączną 

cenę*: .................zł brutto.

Słownie .....................................................................................................................................zł

4. Oświadczenie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1/.Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
2/.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej  
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do właściwego wykonania zamówienia.
3/.Oświadczamy, ze zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „istotne postanowienia
umowne” zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 
zawarcia  umowy  na  przedmiotowych  warunkach,  w  miejscu  i  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.
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4/.Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

5/.Oświadczamy,  że  uważamy się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

6/.Wszystkie prace związanie z realizacją przedmiotu zamówienia wykonamy własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców / z udziałem podwykonawców (niewłaściwe przekreślić).

5.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r.  poz.  1579 z póź.  zm.) żadne z informacji  zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji/wskazane  poniżej 
informacje  zawarte  w ofercie  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania1:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

od do
1
2

6.Wszelką korespondencję należy kierować na adres: ........................................................................

..................................................................................  fax ..............................................................

7.Załącznikami do niniejszej oferty są 
1/.Formularz cenowy  nr 1 do kalkulacji kosztów sprzedaży energii,
2/.Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta, wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

*Objaśnienia -  należy wpisać końcową  wartość z formularza cenowego stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
7.Podpis(y):

l.p.
Nazwa(y) 

Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów)

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy

(ów)
Miejscowość

i data

1.

2.

1
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
....................................................

/pieczęć firmowa/
Formularz cenowy nr 1

do kalkulacji kosztów sprzedaży energii elektrycznej
na terenie gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Grupa 
taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Szacowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
czynnej w 

okresie 
realizacji 

zamówienia 
kWh

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto energii 
elektrycznej 

czynnej zł/kWh

Wartość zł 
netto

[3x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8
1 O11 1 256  700 136

2 C11 175  660 37

3 C12b I dzienna 15  000 1
C12b II nocna 10  000

4 C21 140  000 3

5 C22a I dzienna 25  000 1
C22a II nocna 15  000

6 G11 1  400 1

7 B11 210  000 1

8 B21 100  000 1

SUMA 1  948  760 181 SUMA

Cena za opłatę handlową - obsługę rozliczeniową

Lp.

Grupa 
taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Prognozowany 
okres realizacji 

umowy w 
miesiącach

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto opłaty 
handlowej za 
jeden punkt 

poboru zł/m-c

Wartość zł 
netto

[3x4x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

1 O11 12 136

2 C11 12 37

3 C12b 12 1

4 C21 12 3

5 C22a 12 1

6 G11 12 1

7 B11 12 1

8 B21 12 1

SUMA 181 SUMA

RAZEM CENA ENERGII I OPŁATA 
HANDLOWA

..................................................................... ..............................................................
/miejscowość, data/ /podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy  nie będącego właścicielem sieci 
dystrybucyjnej / będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej*

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

...................................................
/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej do obiektów 
administrowanych przez Gminę Wręczyca Wielka

Oświadczam /my/ , że:

1/.Wykonawca posiada  aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2*/.W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami  sieci  dystrybucyjnej  –  Wykonawca 
posiada  aktualną,  obowiązującą  w  terminie  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  umowę  lub 
zamiennie  pisemne  zobowiązanie  /promesę/  o  zawarciu  takiej  umowy  z  Operatorem  Systemu 
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce 
dostarczania energii elektrycznej,

3*/.W przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej – Wykonawca posiada 
aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  dystrybucji  energii 
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

........................................ , dnia .........................

................................................
/podpisy osób uprawnionych/

*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiający:
………………………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn.  ………………………………………………………………….…………. (nazwa  postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA:  zastosować  tylko  wtedy,  gdy  zamawiający  przewidział  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  na  

podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

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

…………………………………………
(podpis)

17



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14,  16-20 lub  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ 
WYKONAWCA:

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w  

zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o 

udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne z prawdą oraz  zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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załącznik nr 1

Zamawiający:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
I KRYTERIÓW SELEKCJI 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  spełniam warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego 

w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

…………………………………………
(podpis)



Oświadczam,  że  spełniam  kryteria  selekcji  określone  przez  zamawiającego  w

..…………………………………………………………………………………………….  (wskazać dokument 

i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  kryteria  selekcji),  

tj. ………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………......
(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca).

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

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

…………………………………………
(podpis)



Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  kryteriów  selekcji,  określonych  przez 

zamawiającego w…………………………………………………………..…………….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/cych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego  

podmiotu). 

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)



Załącznik 5 - wzór umowy
WZÓR  UMOWY  Nr   ….... /2020

zawarta  we  Wręczycy  Wielkiej  w  dniu  …....10.2020  r.  pomiędzy  Gminą  Wręczyca  Wielka,
ulica Sienkiewicza 1,  42-130 Wręczyca Wielka, NIP 574-20-47-028,
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną

P. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Jezior
zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

…..........................................,  działająca  na  podstawie  wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS …................., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  …..................,  
….................  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  kapitale  zakładowym,  wpłaconym  w 
kwocie 000,00 zł, reprezentowana  przez
….....................

– zgodnie z załączonym do oferty pełnomocnictwem, zwana dalej „Wykonawcą”,

Wykonawca i Zamawiający łącznie zwani są „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje  zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, na dostawy energii  
elektrycznej,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  ….-2020  z  dn. …..10.2020 r.  zgodnie
z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm.)
o następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej  
na potrzeby oświetlenia ulicznego,  placów, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych na zasadach 
określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z póź. zm.) 
oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem 
energii.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii  
elektrycznej;
b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i 
obowiązki związane za świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany 
rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji  – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca  
prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
e) punkt odbioru – budynek, lokal lub obiekt użytkowy, do którego dostarczana jest energia elektryczna;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów 
układów pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii elektrycznej;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru 
mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z poź. zm.).
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 
(zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie 
miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 
Niniejsza  Umowa  reguluje  wyłącznie  warunki  sprzedaży  energii  elektrycznej  i  nie  zastępuje  umowy  o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.



4.Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji …............................
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej
 do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
6.Zamawiający  oświadcza,  że  dysponuje  tytułem prawnym  do  korzystania  z  obiektów,  do  których  ma być  
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.

§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej, bilansowanie handlowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej
dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 
odbioru określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 1 948 760  kWh (+/- 20%).

3. Moc umowna, grupa taryfowa OSD i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla  
punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług 
dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.

4. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru w ramach grup taryfowych objętych postępowaniem 
przetargowym tj. nie objętego załącznikiem nr 1 do umowy, będzie dokonywana dopiero po zawarciu umowy
o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD lub zawarciu aneksu do zawartej 
umowy z OSD. Zmianie podlega wówczas stosowny załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie operatorowi systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów 
sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy 
rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla 
każdego okresu rozliczeniowego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej w 
ramach  tej  Umowy,  na  podstawie  standardowego  profilu  zużycia  odpowiedniego  dla  odbiorów  w  grupach 
taryfowych  i  przy mocach umownych określonych  w Załączniku  nr  1  lub  na  podstawie  wskazań  układów 
pomiarowych.

7. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

8.  Koszty  wynikające  z  dokonania  bilansowania  uwzględnione  są  w  cenie  energii  elektrycznej  określonej
w  §  6  ust.  1.  Wykonawca  zwalnia  Zamawiającego  z  wszelkich  kosztów  i  obowiązków  związanych
z niezbilansowaniem.

9. Zamawiający oświadcza, iż wszelkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej 
Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

10.Energia  elektryczna  kupowana  na  podstawie  niniejszej  umowy  zużywana  będzie  na  potrzeby  odbiorcy 
końcowego.

§3
Standardy jakości obsługi

1.Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie Ustawy Prawo energetyczne.

2.W przypadku niedotrzymania  standardów jakościowych obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 
2019  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  kształtowania  i  kalkulacji  taryf  oraz  rozliczeń  w  obrocie  energia 
elektryczną   (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 503).

§4
Podstawowe obowiązki Stron Umowy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:



a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian
w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach odbioru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
b) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących rozliczeń za 
dostarczaną energię elektryczną,
c) Bieżące wystawianie faktur za zużytą energię elektryczną.

§5
Zasady rozliczeń

1.  Należność  Wykonawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w  okresach  rozliczeniowych  obliczana  będzie 
indywidualnie  dla  każdego  punktu  odbioru  jako  iloczyn  ilości  sprzedanej  energii  elektrycznej  ustalonej  na 
podstawie wskazań urządzeń  pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i  ceny 
jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenia ilości  sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 
pomiarowo  rozliczeniowych  dokonywanych  przez  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  zgodnie  z  okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

3.  Należności  za  energię  elektryczną  regulowane  będą  na  podstawie  faktur  VAT  wystawianych  przez 
Wykonawcę.

4.  Faktury  rozliczeniowe  wystawiane  będą  na  koniec  okresu  rozliczeniowego  w  terminie  do  14  dni  od 
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

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

6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, 
które  spowodowały  zaniżenie  lub  zawyżenie  faktycznie  pobranej  energii  elektrycznej  Zamawiający  jest  
obowiązany  do  uregulowania  należności  za  energię  elektryczną  na  podstawie  ilości  energii  elektrycznej  
stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek  
energii  elektrycznej  prawidłowo  wykazanych  przez  układ  pomiarowo-rozliczeniowy  w  poprzednim  okresie 
rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości 
korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności 
mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

7. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  podstawą wyliczenia  wielkości  korekty jest  wskazanie  układu  pomiarowo-rozliczeniowego
z następnego okresu rozliczeniowego.

8. Jeżeli błędy wskazane w ust. 6 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię 
elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, stawki, ceny opłaty, płatności

1.  Sprzedawana  energia  elektryczna  będzie  rozliczana  według  cen  jednostkowych  energii  elektrycznej  
określonych w ofercie przetargowej.

2.  Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z ilości  pobranej energii  elektrycznej  oraz cen 
jednostkowych energii elektrycznej określonych w ofercie przetargowej.

3.  Szacunkowa  łączna  wartość  umowy  przypadająca  na  Gminę  Wręczyca  Wielka,  zgodnie  z  ofertą 
Wykonawcy wynosi: - brutto: …................. zł
w tym: - netto :  …................. zł

- podatek VAT 23%:  …............ zł,



Podatek akcyzowy wynosi …...... zł/MWh.

4. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT wynagrodzenie w ust. 3 zostanie  
zmienione o wielkości wynikające ze zmian ww. stawek.

5.Ceny  jednostkowe  energii  elektrycznej  wynikające  z  oferty  przetargowej  podlegają  zmianom  tylko
   w przypadku zmiany stawek opisanych w ust. 4.

6. Płatnikiem faktur będzie Gmina Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1,
    NIP 574-20-47-028.

7. Zobowiązania wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak w 
terminie  nie  krótszym  niż  14  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury.
Za datę realizacji płatności, uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedawcy, 
wskazany na fakturze.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, adresat faktury złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie ksero spornej faktury. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez 
Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności.

9. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać
pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
10.  Na  koniec  okresu  rozliczeniowego  wystawiana  będzie  faktura  zawierająca  załącznik  z  rozliczeniem 
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień 01.01.2021 r., lecz nie 
wcześniej  niż  z  dniem  skutecznego  rozwiązania  dotychczasowych  umów  sprzedaży  i  dostawy  energii 
elektrycznej  z  poprzednim  Wykonawcą  (umowy  kompleksowe)  oraz  pozytywnym  zakończeniu  procedury 
zmiany sprzedawcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 r.

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru 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. Zmiana 
załącznika nr 1 nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy.

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej
dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy
chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru określone w Załączniku nr 1.

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.

6.  Zamawiający  oświadcza,  że  Umowa  o  świadczenie  usług  dystrybucji,  o  której  mowa  w  ust.  5  lit.  a),  
pozostanie  ważna  przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy,  a  w  przypadku  jej  rozwiązania,  Zamawiający 
zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania niniejszej 
Umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru.

7.  W  każdym  z  przypadków  określonych  w  ust.  6   Umowy  Zamawiający  zobowiązany  jest  uregulować  
zobowiązania  za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń.

8. 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  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W takim przypadku 



Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego 
wezwania  do  zapłaty  zaległych  i  bieżących  należności  w  dodatkowym  dwutygodniowym  terminie  oraz 
powiadomienia  Zamawiającego  na  piśmie  o  zamiarze  wstrzymania  sprzedaży  energii  elektrycznej  i 
wypowiedzenia Umowy.

10.  Wstrzymanie  sprzedaży  energii  elektrycznej  następuje  poprzez  wstrzymanie  dostarczania  energii 
elektrycznej  przez OSD na wniosek Wykonawcy.

11.  Wznowienie  dostarczania  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  przez  OSD  na  wniosek 
Wykonawcy  może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.

§8
Kary umowne

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  przez  Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za  
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, poza przypadkiem, 
który określa § 7 ust. 8.
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Stron.
4.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
   rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy z wyłączeniem zmian spowodowanych ustawową zmianą stawki 
podatku  VAT  i  podatku  akcyzowego,  wymagają  obustronnej  zgody  oraz  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
b) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjna umowy;
c) zmiany danych adresowych;
d) zmiany ilości punktów pomiarowych

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie.

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia będzie Sąd  
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień 
publicznych  (j.t. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z póź. zm.) i przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej
Załącznik nr 2 Formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży

§11
Umowę  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egz.  dla  Zamawiającego  i  1  egz.  dla  
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



 Załącznik nr 2 do umowy Nr …......../2020 z dnia …....10.2020 r.
 Formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Szacowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
czynnej w 

okresie 
realizacji 

zamówienia 
kWh

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto energii 
elektrycznej 

czynnej zł/kWh

Wartość zł 
netto

[3x5]
Podatek VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8
1 O11 1 256  700 136

2 C11 175  660 37

3 C12b I dzienna 15 000 1
C12b II nocna 10  000

4 C21 140  000 3

5 C22a I dzienna 25  000 1
C22a II nocna 15  000

6 G11 1  400 1

7 B11 210  000 1

8 B21 100  000 1

SUMA 1  948  760 181 SUMA

Cena za opłatę handlową - obsługę rozliczeniową

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Prognozowany 
okres realizacji 

umowy w 
miesiącach

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto opłaty 

handlowej za 
jeden punkt 

poboru zł/m-c

Wartość zł 
netto

[3x4x5]
Podatek VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

1 O11 12 136

2 C11 12 37

3 C12b 12 1

4 C21 12 3

5 C22a 12 1

6 G11 12 1

7 B11 12 1

8 B21 12 1

SUMA 181 SUMA

RAZEM CENA ENERGII I OPŁATA 
HANDLOWA

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

…..........................................
/Zamawiający/ /Wykonawca/



Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY DO OFERTY Z dn. …………………..

Dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

Dostawę  energii elektrycznej 

Na podstawie art.  24 ust.  11 Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z  

zamieszczoną  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej  informacją  o  firmach 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie informuję, że 

a. nie należę do grupy kapitałowej  o  której  mowa w art.  24 ust.  1 pkt.  23 Ustawy z 

żadnym z pozostałych Wykonawców,*

b. należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.  1 pkt. 23  Ustawy wraz z 

Wykonawcą:     ………………………………………….,*

  Podpisano:
.........................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki  pieczątka imienna 

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 369 z późn. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są  
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego  
przedsiębiorcę.
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