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I. Nazwa i adres Zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl
II. Sposób udzielenia zamówienia
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna opracowania SIWZ – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164, po zmianie z Dz.U. z 2016 r. poz.1020)
4. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwany dalej zakupem energii elektrycznej, w planowanej ilości 3 217 000
kWh dla punktów poboru stanowiących własność MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą oraz do 10%
szacowanej ilości w ramach prawa opcji. o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Zamawiający określił planowaną ilość energii
elektrycznej na podstawie zużycia w okresie 01.07.2016r. do 30.06.2017r. oraz przewidywanych zmian.
Zużycie przewidywane energia elektryczna zużyta według poszczególnych taryf:
B11 106 100 kWh
B21 1 854 200 kWh
B22 70 500
kWh
C11 78 900
kWh
C12a 85 400
kWh
C21 143 000 kWh
C22b 864 700 kWh
G12 –
14 200
kWh
Zestawienie punktów poboru, których dotyczy zakup energii elektrycznej zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania
umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Ze względu na specyficzny charakter zamówienia, zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji
zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Pozostałe warunki:
10. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej określono na podstawie otrzymanych i zapłaconych
faktur w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz na podstawie
przewidywanego zużycia dla dodatkowych urządzeń.
11. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej przy stałych
cenach jednostkowych za 1 kWh w całym okresie realizacji zamówienia
12. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD). – Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
13. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich formalności i czynności niezbędnych do
przejęcia obowiązków sprzedawcy energii w terminie umożliwiającym rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej
od godz. 0,00 dnia 01.01.2018r. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z
wykonaniem tych czynności jak również kosztów wynikających z uchybień Wykonawcy wynikłych w trakcie ich
realizacji. Zamawiający może dochodzić odszkodowania wynikającego z nie dotrzymania terminu oraz innych
poniesionych szkód z winy Wykonawcy.
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14. Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do wymogów w zakresie zmiany
sprzedawcy energii.
15. Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny dla wszystkich ppe wyszczególnionych w
SWIZ.
16. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
17. Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu
zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na nowy okres tj. na 2018 rok do OSD.
18. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Energia Polska Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław.
IV. Termin wykonania zamówienia
Realizacja umowy – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla danego
obiektu-punktu pomiarowego, nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Dostawcy
Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z przeniesieniem obowiązków Dostawcy energii na nowego
dostawcę w taki sposób i w takich terminach, które zapewnią Zamawiającemu niedopuszczenie do ponoszenia
zwiększonych opłat lub kar za nieterminowe przeniesienie umów. Rozpoczęcie czynności związanych z przeniesieniem
obowiązków Dostawcy musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania.
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
c. zdolności technicznej lub zawodowej,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.1. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
1.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy 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 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.1.
W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej jak w niniejszym zamówieniu - wykonawca wykaże:
2.1.1 posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.1.2 posiadanie obowiązującej umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie, której
można będzie prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do
wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych załączniku nr 2 w tym celu Wykonawca przedstawi
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.2.
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie tego warunku
zamawiający nie określa minimalnych wymagań.
2.3.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – w zakresie tego warunku
zamawiający nie określa minimalnych wymagań.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
1. Na dzień składania ofert Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ
1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ
1.4. Oświadczenie o posiadaniu umowy z dystrybutorem energii elektrycznej – załącznik nr 5 do SIWZ
1.5. Dowód wniesienia wadium
1.6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ
1.7. Zaakceptowany poprzez podpisanie wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ
1.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Sposób wyłonienia wykonawcy:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 – wypełniony i podpisany - załącznik nr 5 do SIWZ, Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt, 14 i 21
ustawy Pzp. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy
Pzp. W takim przypadku wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku
składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający dokonując oceny spełnienia wymagania dotyczącego posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub
zawodowych zsumuje wielkości stanowiące o spełnieniu tego warunku.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z
tych wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę, którego dany dokument dotyczy,
chyba że taki wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2. Inne niż wymienione w pkt. 1 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje należy przekazywać pisemnie, za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu.
3. Wykonawca ma prawo w dowolnej formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez podania źródła zapytania, oraz zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej w miejscu zamieszczenia SIWZ.
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5. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Sławomir Łysiak.
6. Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek – piątek od 7 do 15.
7. Nr faksu 95 727 96 01, e-mail: mzk@kostrzyn.pl, strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.
4. Wadium można wnieść w następujących formach:

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, dalej PARP (tekst jednolity Dz. U. Z
2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Zamawiający wskazuje do wpłaty
wadium rachunek bankowy w GBS w Barlinku O/Kostrzyn nad Odrą, nr 11 8355 0009 0104 0661 2000 0002.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga dołączenia dowodu wniesienia wadium w postaci załącznika do oferty.
IX. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana na
każdej stronie przez osoby uprawnione do reprezentacji, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza
przysięgłego danego języka obcego.
3. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do
SIWZ lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.”
„Zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą.
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Nie otwierać przed godz. 13 , dnia 14.11.2017 r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o
reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek. Gdy ofertę podpisuje osoba, która
nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do
oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo (w oryginale) w tej sprawie podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Brak załączenia pełnomocnictwa do oferty skutkować
będzie wezwaniem do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
9. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i ponumerowane strony.
10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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11. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich wymagane
załącznikiem wzorcowym informacje.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o tym fakcie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z
00
o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 14.11.2017 r., do godz. 13 .
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2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 13 .
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm wykonawców wraz z adresami a także informacje
dotyczące cen, terminów wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2. nazw oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. ceny

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
2. przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
wykonawcę.
3. Wykonawca powinien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe, łączne wartości dla poszczególnych grup
taryfowych oraz całkowitą wartość zamówienia. Sposób obliczenia cen przedstawiony został w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
4. Ceny jednostkowe netto zawarte w Formularzu cenowym muszą być wyrażone w złotych polskich z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pozostałe ceny (wartość stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej i
ilości) muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01.
5. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową z
zastrzeżeniem zawartym w § 5 ust. 2 wzoru umowy. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą
regulowane na warunkach określonych w umowie.
6. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

XIII. Kryteria oceny ofert
Cena oferowana brutto - 100%
Oferty będą porównywane za pomocą wzoru:
Cmin
Pc= --------------------- x 100 pkt, maksymalnie 100 pkt.
Cbad
Gdzie: Pc - całkowita liczba punków w kryterium – cena,
Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu,
Cbad, – cena oferty badanej.
XIV. Sposób wyłonienia Wykonawcy. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
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oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zastosuje procedurę przewidzianą w
art.24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona).
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o
zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej oferty.
4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 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. Zamawiający może zawrzeć umowę
przed upłynięciem podanych terminów w przypadku, gdy zostanie złożona jedna oferta.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie ze sposobem porozumiewania się stron. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle
wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub zaniechania przez Zamawiającego czynności
do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. 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.
4. Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – w
przypadku przesłania informacji innym sposobem.
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Punkty poboru energii elektrycznej – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o posiadaniu umowy z dystrybutorem – załącznik nr 5
6. Oświadczenie grupa kapitałowa – załącznik nr 6
7. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 7
8. Wzór umowy – załącznik nr 8
9. Zestawienie punktów poboru z umowami – załącznik nr 9
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

1.

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................................

2.

Adres:............................................................................................................................................................
tel/faks/e-mail ...............................................................................................................................................

3.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy sprzedaż energii
elektrycznej w ilości 3 217 000 kWh plus 321 700 kWh w ramach prawa opcji na obiekty Miejskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

za łączną cenę netto .................................................................................................................................................. zł.
(słownie: ........................................................................................................................................), podatek Vat 23% w
kwocie ..................................................................., cena brutto ........................................................................ złotych,
Podana cena wynika z obliczeń przedstawionych w tabeli poniżej:

LP. Taryfa

Zużycie w kWh Opcja 10%

Razem ilość w
kWh

1

B11

106 100

10 610

116 710

2

B21

1 854 200

185 420

2 039 620

3

B22

70 500

7 050

77 550

4

C11

78 900

7 890

86 790

5

C12a

85 400

8 540

93 940

6

C21

143 000

14 300

157 300

7

C22b

864 700

86 470

951 170

8

G12

14 200

1 420

15 620

9

SUMA

3 217 000

321 700

3 538 700

Cena
jednostkowa
netto za 1
kWh

Wartość netto

Wartość brutto w
PLN (VAT 23%)

4. Oświadczamy, że:
a) cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
b) zamówienie realizować będziemy sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy,
5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z zamawiającym
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.............................................................................tel. kont.., fax., e-mail ..............................................................

.............................................................................tel. kont., fax., e-mail ..............................................................
6. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu i/ lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki
cywilne) jest:
imię i nazwisko …............................................................... stanowisko: ................................................................
tel. kont., fax., e-mail ..............................................................
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
9. Oświadczamy, że całość zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.
10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..........................................................................................................................
11. Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium przetargowe wniesione w formie pieniężnej:
..................................................................................................................................................................................
12. Adres, pod który należy zwrócić oryginał wadium przetargowego, jeśli zostało złożone w formie bezgotówkowej.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
13. Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.
14. Wartość zamówienia uwzględnia 10% wartości prawa opcji.

Miejscowość ............................... dnia .....................................

................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
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Załącznika nr 2 do SIWZ

Punkty poboru energii elektrycznej objęte zamówieniem (nr licznika, taryfa, zużycie):

1. Ujęcie Wody ul. Gorzyńska; (suma)

Nr
Licznika
C22b, 96588616

Zużycie
roczne
536 500

2. Ujęcie Wody ul. Prosta;

C22b, 96859801

328 200

kWh

19287

106 100

kWh

B22,

99708378

70 500

kWh

B21,

50098515

LP. Punkty Poboru

3. Zbiorniki Wody na Wzgórzu Grudzia;
4. Przepompownia ścieków przy ul. Asfaltowej;
Przepompownia ścieków przy ul.
5.
Niepodległości;
Przepompownia ścieków przy ul.
6.
Nadbrzeżnej;
7. Oczyszczalnia 1 ścieków przy ul. Asfaltowej;
8. Oczyszczalnia 2 ścieków przy ul. Asfaltowej;
Oczyszczalnia ścieków kontenerowa przy ul.
9.
Sikorskiego;
Biurowce MZK Sp. z o.o. przy ul. Kopernika
10.
4a;
11. Magazyn ZOŚ przy ul. Kopernika 4a;

Taryfa

B11,

C12a, 85987717

129 600
200

Jednostka
kWh

kWh
kWh

B21,

50098514

784 300

kWh

B21,

99708377

940 300

kWh

40 700

C11,

8724964

C21,

96588620

C11,

7413860

9 800

kWh

12. Zespół garaży przy ul. Jana Pawła II;

C11,

12193185

4 600

kWh

13. GWC przy ul. Gorzowskiej;

C12a, 11683399

500

kWh
kWh

143 000

kWh
kWh

14. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 8-14;

G12,

3720458

1 000

15. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 24-27;

G12,

3720453

1 900

kWh

16. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 28;

G12,

23467527

1 700

kWh

17. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 33-36;

G12,

3733894

1 100

kWh

18. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 37-40;

G12,

3733745

1 900

kWh

19. GWC przy ul. Konopnickiej 1;

C12a,

3720460

61 900

kWh

20. GWC przy ul. 3 Maja 1;

C12a,

6966262

15 900

kWh

21. Kotłownia przy ul. Wodnej 13;

C12a,

5613421

1 200

kWh

22. Kotłownia przy ul. Prostej na oś. Leśnym;

C12a, 10782729

2 100

kWh

23. Węzeł cieplny przy u. Niepodległości 7E;

G12,

252225

400

kWh

24. GWC na oś. Słowiańskim;

G12,

5325143

5 300

kWh

C12a, 12688874

3 600

kWh

25. Budynek biurowo-rekreacyjny ul. Żeglarska;
26. Węzeł Cieplny przy Jana Pawła II 38

G12

60943206

900

kWh

27. Baza PSZOK ul. Sportowa

C11

6324273

23 800

kWh

3 217 000

kWh

Suma ilości energii

1
0

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą
(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
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zakup energii elektrycznej

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Miejskie Zakłady Komunalne

Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ nr
5./D/MZK/2017 rozdział V pkt.2

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki

udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą

polegam na zasobach

następującego/ych 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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą
(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. Zakup energii elektrycznej

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Miejskie Zakłady Komunalne

Sp. z o.o. (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.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

.

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

podstawie

art.

24

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (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.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE POSIADANIA UMOWY
Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
tel/faks/e-mail ..............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ”

Oświadczamy, iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę nr …................................ z dnia
…......................................... z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Miejscowość ............................... dnia .....................................

................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup energii elektrycznej na obiekty
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą.

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
-

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

-

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

* niepotrzebne skreślić

Data:..................................
…………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Opis czynności, które przeprowadzi Wykonawca w celu terminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

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

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

………………….................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr DAiUR / ZPiI / ………….. /2017
zawarta w dniu ………………………………... z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego dla
zamówienia o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy :
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4a
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP 598-000-42-38
reprezentowaną przez :
mgr inż. Olgierda Kłaptocza - Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………….
z siedzibą przy ………………, …………………………………………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………….
NIP ……………………………., Regon…………………………………………
reprezentowana przez :
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Postanowienia wstępne
1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015r. poz. 349, 478, 605
Dz.U. z 2016 r. poz.1020).
2.

Sprzedaż energii elektrycznej

odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego

Operatora Systemu Dystrybucyjnego – (zwanego dalej OSD). Niniejsza umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.

Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiąca integralną
część umowy.

4.

Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej
do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

§2
Zobowiązania Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego (wskazanych punktów
poboru) wymienionych w załączniku nr2, zwanych dalej „obiektami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

Sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w §
4 niniejszej umowy,

2)

Prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
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3)

Udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej do obiektów objętych umową, otrzymanych od właściwego OSD.

3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

Pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy;

2)

Terminowego regulowania należności za energię elektryczną;

3)

Przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, w szczególności o zmianach w
umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację umowy, zmianie licznika energii w układzie pomiaroworozliczeniowym, powstaniu nowych obiektów

§3
Bilansowanie handlowe, Rozliczenia
1. 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 Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorców w grupach
taryfowych i przy mocach umownych określonych w załączniku nr2 lub wskazań układów pomiarowych.
2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do obiektów określonych
w załączniku nr2 ustala się w wysokości 3 217 000 kWh oraz do 10% tej ilości w ramach prawa opcji.
3. Energia elektryczna będzie rozliczana według odpowiedniej ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej w
ofercie przetargowej, zgodnie z załącznikiem nr1 do umowy, stosownie do grupy taryfowej obowiązującej dla danego
obiektu – elementu rozliczeniowego.
4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla
każdego obiektu jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej. Do
wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
5. Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiaroworozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
7. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
8. Do faktury za dany miesiąc sprzedaży Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej
pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu, przy czym użyte będzie nazewnictwo
obiektów zamieszczone w załączniku nr2.
9. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni roboczych. Za miesiąc
grudzień faktura będzie wystawiana w terminie do 14 dni.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną
reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
11. Jeżeli w wyniku wnoszenia przez Zamawiającego płatności za energię elektryczną powstaje nadpłata, to podlega
ona zaliczeniu w poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda zwrotu.
§4
Standardy jakościowe
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa energetycznego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub niezachowanie
ciągłości dostaw energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków
siły wyższej. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. W przypadku niedotrzymania standardów

1
9

jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi aktami
wykonawczymi do ww. ustawy.
§5
Ceny i stawki opłat
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto w złotych za
jedną MWh dostarczoną do obiektów Zamawiającego określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą odpowiednio:
1)

Taryfa C11

Całodobowa

2)

Taryfa C12a

Całodobowa

3)

Taryfa C22b

Całodobowa

4)

Taryfa B22

Całodobowa

5)

Taryfa G 12 O

Całodobowa

6)

Taryfa C 21

Całodobowa

7)

Taryfa B 11

Całodobowa

8)

Taryfa B 21

Całodobowa

2. Ceny określone w ust. 1 będą podlegały zmianie wyłącznie w przypadku zmiany podatków wpływających na kalkulację
cen energii elektrycznej lub zmiany przepisów prawa skutkujących wzrostem kosztów wpływających na koszt energii
elektrycznej.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi
Netto: ………………………………………… zł
Podatek VAT: ……………………………….. zł
Wartość brutto: ……………………………… zł
Słownie: ( ………………………………………………………………………………………………………)
4. Wynagrodzenie z uwzględnieniem prawa opcji
Netto: ………………………………………… zł
Podatek VAT: ……………………………….. zł
Wartość brutto: ……………………………… zł
Słownie: ( ………………………………………………………………………………………………………)
§6
Płatności
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za
dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Strony określają, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Jeżeli termin płatności faktur, o którym mowa w ust.1 wypada w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od pracy,
Zamawiający może dokonać płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wykonawca nie będzie
naliczać odsetek ustawowych za ten okres.
4. W przypadku nieterminowej płatności faktur Wykonawca ma prawo obciążenia Zamawiającego odsetkami
ustawowymi.
5. O zmianach danych dotyczących rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
§7
Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za
pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego pisemnego
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wezwania do zapłaty zaległych należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia
Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy.
2. Jeżeli zaległość w płatnościach dotyczy danego obiektu wstrzymanie sprzedaży energii może nastąpić jedynie w
stosunku do tego obiektu.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu zaległych należności przez
Zamawiającego.
§8
Nowe obiekty
1. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla
poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku nr2 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy.
2. Dla potrzeb rozliczania nowego punktu poboru energii elektrycznej, zostanie wskazana grupa taryfowa.
3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego załącznikiem nr2 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 w ramach realizacji prawa opcji.
4. Dodanie lub odjęcie punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w niniejszym paragrafie powinno nastąpić w
formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§9
Okres obowiązywania umowy
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy, w formie pisemnej za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej
wynikających.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD.
2. Czynności wskazane w niniejszym paragrafie Wykonawca przeprowadzi na podstawie i w granicach pełnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiającego.
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę czynności związanych z przeniesieniem obowiązków dostawcy energii
w taki sposób i w takich terminach, które spowodują naliczanie Zamawiającemu przez dotychczasowego dostawę
podwyższonych opłat lub kar za nieterminowe przeniesienie umów, koszty tych kar lub podwyższonych opłat poniesie
Wykonawca.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności określonych w §11 ust. 3 z przysługującego bieżącego
wynagrodzenia w przypadku płatności faktury lub wynagrodzenia za okres następny. Zamawiającego lub za okres
następny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się: Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne i
Kodeks cywilny.
6. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.
7. W przypadku braku porozumienia w sprawach spornych, właściwym organem do ich rozstrzygnięcia będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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