Znak sprawy: PI01/108/2016
POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 w związku z art. 134 ust. 1 w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia: dostawa energii elektrycznej do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę
Polską S.A. na rok 2017.
Nazwy i kody wg Wspólnego słownika zamówień (CPV)
09310000-5 – Elektryczność;
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;
09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

ZATWIERDZAM:

……………………………………
(Dyrektor JW)

ZATWIERDZAM:

……………………………………
(Dyrektor JP)

Warszawa, dn. ……….............................................. 2016 r.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących rozdziałów:
ROZDZIAŁ I: Informacje ogólne

str. 3

ROZDZIAŁ II:
Informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, sposobu przygotowania oferty oraz oceny
składanych ofert

str. 5

Załączniki do SIWZ:
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

- Wzór formularza ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

- Wzór formularza cenowego

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

- Wzór informacji o grupie kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

- Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych głównych dostaw

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

- Projekt umowy z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

- Profile zużycia energii przyłączy z taryfą Bxx

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

- Tabela prognozowanego zużycia energii w podziale na

ZAŁACZNIK NR 10 do SIWZ

- Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących

taryfy i strefy
tajemnicę przedsiębiorstwa
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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE

1
1.1

Informacje o Zamawiającym:
Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w imieniu
którego postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP 525-000-73-13; (PL 5250007313); REGON 010684960
www.poczta-polska.pl
tel.: +48 22 65-65-008, faks: +48 22 65-65-005
godziny urzędowania: 08:00 - 16:00

1.2

Postępowanie jest prowadzone przez Komisję Przetargową.

1.3

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Pani Monika Dogońska, tel.: +48 22 65
65 939; Pan Marcin Rososiński, tel.: +48 22 65 65 008, z zastrzeżeniem, że wszelkie zapytania
Wykonawców winny być składane zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 2.4 SIWZ.

2
2.1

Opis procedury zamówienia:
Postępowanie

jest

prowadzone

w

języku

polskim

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na podstawie art. 39 w związku z art. 134 ust. 1, w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej pzp.
2.2

Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie.

2.3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

2.4

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy

wariantowych.
przekazują

pisemnie,

faksem

lub

marcin.rososinski@warszawa.poczta-polska.pl

drogą
i

elektroniczną

na

adres

e-mail:

monika.dogonska@warszawa.poczta-polska.pl

z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami
prawa, co odnosi się także do oferty oraz uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 pzp.
W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.
Przekazanie korespondencji, w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne
(nieważne).
2.5

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi
w dalszej części SIWZ.

2.6

Zamawiający

nie

przewiduje

zwrotu

kosztów

udziału

w

postępowaniu,

z

zastrzeżeniem

art. 93 ust. 4 pzp.
2.7
3
3.1

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 4 pzp.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego,
jako odbiorcy końcowego.

3.2

Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym", postanowieniami określonymi
w stosownych koncesjach, postanowieniami umowy oraz zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w oparciu
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o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.).
3.3

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej
dostarczonej do Punktów Poboru Energii (PPE) określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.

3.4

Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do PPE
określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany liczby tych punktów, szacuje
się w wysokości 92 500 000 kWh.

3.5

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej
w ramach Umowy.

3.6

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej
z systemu jest Wykonawca.

3.7

Wszelkie koszty wynikające z dokonania Bilansowania handlowego ponosi Wykonawca.

3.8

Ilość energii elektrycznej wskazana w pkt. 3.4 jest szacunkowym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Ilość
ta nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zużycia i zakupu. Wykorzystanie energii elektrycznej
na niższym poziomie nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

3.9

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ
(projekt umowy).

3.10 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazanie
niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.
3.11 W Załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający zamieścił profil dobowo godzinowy zużycia energii elektrycznej
obiektów z taryfą Bxx. Podane w Załączniku nr 8 informacje nie stanowią zobowiązania do zużycia i zakupu,
służą tylko celom informacyjnym dla Wykonawcy dla ułatwienia wyceny profilu Zamawiającego.
3.12 W Załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający zamieścił prognozowane szacunkowe zużycie energii
elektrycznej, sumarycznie dla PPE z poszczególnych grup taryfowych w podziale na strefy. Podane
w Załączniku nr 9 informacje nie stanowią zobowiązania do zużycia i zakupu, służą tylko celom
informacyjnym dla Wykonawcy dla ułatwienia skalkulowania ceny oferty.
4

Termin i sposób wykonania zamówienia.

4.1

Przedmiot zamówienia należy realizować od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4.2

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy).
ROZDZIAŁ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OCENY SKŁADANYCH OFERT

5
5.1

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp
oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp. Wykonawcy muszą spełniać następujące
warunki minimalne dotyczące:

5.1.1

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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5.1.2

posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują
3 dostawy energii elektrycznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 000 000 PLN brutto (wartość
ta dotyczy dostarczonej energii elektrycznej). W przypadku dostaw (umów) nadal wykonywanych
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że do upływu
terminu składania ofert, w ramach 3 dostaw, dostarczył energię elektryczną o łącznej wartości nie mniejszej
niż 11 000 000 PLN brutto,

5.1.3

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.4

sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej,

tj.

posiadają

środki

finansowe

lub

zdolność

kredytową

w wysokości nie mniejszej niż 2 700 000,00 PLN.
5.2

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na dzień
upływu terminu do składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 6

5.3
5.4

SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niewykazanie spełnienia chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.1

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 3 do SIWZ,

6.1.1
6.1.2

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

6.1.3

wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Załącznik nr 6
do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane/są wykonywane - oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały
wykonane/są wykonywane należycie. Dowodami są dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz.231) w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
Przez wykaz

wykonanych/wykonywanych

głównych

dostaw

rozumie

się

wykaz

należycie

wykonanych/wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału
6.1.4

w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ.
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

potwierdzającą

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie warunku
udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.4 SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku określonego w pkt. 5.1.4 SIWZ.
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b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.4 SIWZ polega na zasobach
innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 5.4 SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dla tych podmiotów.
6.1.5

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2 i 5.1.4 SIWZ polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 5.4 SIWZ, jest zobowiązany
do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający żąda, stosownie do § 1 ust. 6
pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 19 lutego 2013 r.
poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6.1.6

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do SIWZ),

6.1.7

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

6.1.8

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.1.9

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.1.10

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.1.11

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: dotyczy
wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1212
z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych
utworzonych przez osoby fizyczne.

6.1.12

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4

6.2

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,

do SIWZ.
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.3

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

6.3.1

dokumentów, o których mowa:
w pkt. 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)
6.3.2

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

w pkt. 6.1.10 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4 – 8 pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów w zakresie, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

6.5

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższe dokumenty muszą
być wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt. 6.3 SIWZ.
Inne dokumenty, które musi zawierać oferta:

6.5.1

Formularz ofertowy – zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

6.5.2

Formularz cenowy – zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

6.5.3

Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy – zgodnie z pkt. 11.9.2, 11.9.3, 11.10 SIWZ.

6.5.4

Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z pkt. 8 SIWZ.

6.5.5

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, obowiązkowo jeżeli
Wykonawca zastrzega część informacji w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie
ze wzorem określonym w Załączniku nr 10 do SIWZ.

7. Wezwanie Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, złożenia wyjaśnień oraz
wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu.
7.1

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt. 6.1 – 6.4 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 – 6.4 zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.2

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

7.3

Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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7.4

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 i ust. 2a
oraz 24b ust. 3 pzp.

7.5

Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

8. Wadium
8.1

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

8.2

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

8.2.1

pieniądzu – przelewem na rachunek: Poczty Polskiej S. A., numer rachunku: 85 1320 0019 0099 0718 2000
0025. Na przelewie należy umieścić informację „wadium – PI01/108/2016 – dostawa energii elektrycznej
do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A. na rok 2017.

8.2.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

8.2.3
8.2.4

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,

8.3

poz. 359).
Dokumenty z pkt 8.2.2 – 8.2.5 SIWZ muszą uwzględniać zapisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp.

8.4

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania

8.5

ofert.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego.
Przelew powinien być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku,
w którym posiada rachunek bankowy, że do upływu terminu składania ofert, kwota wadium wpłynęła
na rachunek bankowy Zamawiającego. Brak potwierdzenia z banku posiadania kwoty wadium na rachunku
bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, będzie jednoznaczny z nie wniesieniem
wadium przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć
dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Potwierdzeniem wniesienia wadium w poręczeniach
lub gwarancjach, o których mowa w pkt. 8.2.2 - 8.2.5 jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela
lub poręczyciela - dokument prosimy umieszczać w ofercie w sposób umożliwiający jego wyjęcie do zwrotu
(np. w „koszulce”).

8.6

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 pzp, tj.:

8.6.1

wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp,

8.6.2

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8.6.3
8.7

na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

8.8

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

mowa w pkt. 7.1 SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 – 6.4 SIWZ
lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 pzp,
8.9

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej..
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
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8.10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
8.10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8.10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
8.11 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 pzp, może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, wniesionego w pieniądzu, na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących zapisów niniejszej SIWZ.
9.1

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.2

Pytania powinny być przekazane do Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.4 SIWZ.

9.3

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 9.3 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

9.5

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa

9.6

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ

w pkt. 9.3 SIWZ.
bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.
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Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

10.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ.
10.2 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej www.poczta-polska.pl.
10.3 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
10.4 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
10.5 Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w pkt. 10.4 SIWZ, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu
lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na wprowadzenie zmian. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.
10.6 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej www.poczta-polska.pl (art. 38 ust. 4a pzp stosuje się odpowiednio).
11

Opis sposobu przygotowania oferty.

11.1 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
11.2 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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11.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
11.5 Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną
pieczątką osoby podpisującej), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej.
11.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
11.6.1 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, należy złożyć dokumenty potwierdzające,
że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu.
11.6.2 W załącznikach do SIWZ, w miejscu odwołującym się do Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika tych
Wykonawców, z wyłączeniem Załączników nr 4 i 5 do SIWZ.
11.6.3 Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

muszą

ustanowić pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
11.6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.6.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.7 Dokumenty wymienione w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 (dokumenty - zdanie drugie), 6.1.6 – 6.1.11,
6.2 - 6.4, 6.5.4 (potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu) SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopiach
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1, 6.1.5 (zobowiązanie – zdanie pierwsze), 6.1.12,
6.5.1, 6.5.2, 6.5.4 (wadium - poręczenia i gwarancje), 6.5.5 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału.
Formę pełnomocnictw, reguluje pkt 11.9.2, 11.9.3, 11.10 SIWZ.
11.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w pkt. 5.4 SIWZ, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11.9 Za osoby uprawnione uznaje się:
11.9.1 Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu do stosownego rejestru.
11.9.2 Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
w pkt. 11.9.1 SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
11.9.3 Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
11.10

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie) wraz z umową spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników
działających w ramach spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) albo tylko umowę spółki
cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez osoby
podpisane na dokumentach złożonych w postępowaniu.

11.11

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.12

Ofertę należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności i nienaruszalności oferty
do terminu otwarcia ofert. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
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nazwa i adres Wykonawcy,
adresat - Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
z dopiskiem: OFERTA – PI01/108/2016 – dostawa energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A.- nie otwierać do dnia 02.09.2016 roku do godz. 15:00.
11.13

Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.

11.14

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem
na język polski.

11.15

Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.

11.16

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) jeśli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 pzp. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę
spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem - „informacje
zastrzeżone”.
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Obliczenie ceny oferty.

12.1 Cena oferty jest sumą ceny brutto za energię elektryczną z wolumenu (92.500.000 kWh) dla wszystkich
lokalizacji Zamawiającego w roku 2017.
12.2 Zamawiający zastrzega, że wskazana w pkt. 12.1 ilość energii elektrycznej jest szacunkowym
zapotrzebowaniem Zamawiającego objętym niniejszym postępowaniem. Ilość ta służy wyłącznie na potrzeby
wyceny i porównania ofert oraz nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zużycia i zakupu.
12.3 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny oferty w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku.
12.4 Cena oferty powinna uwzględniać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh,
określoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.5 Wskazana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto energii elektrycznej musi obejmować wszystkie koszty
wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) wszystkie opłaty związane z zakupem energii czynnej, w tym opłatę handlową,
b)

wynagrodzenie za pozostałe czynności wykonywane przez Wykonawcę będące przedmiotem
niniejszego postępowania zgodnie z Umową.

12.6 Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = [(CJ x V)*+ podatek VAT]
* - wyliczone wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
gdzie:
C – cena oferty
CJ – jednostkowa cena netto energii na rok 2017 określona w Formularzu Cenowym, stanowiącym
Załącznik 2 do SIWZ, będącym integralną częścią oferty, wyrażona w zł / kWh;
V – szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego na energię elektryczną w ramach zamówienia
na rok 2017 określone wyłącznie na potrzeby wyceny i porównania ofert;
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Podatek VAT – podatek od wartości dodanej wg obowiązującej w Polsce stawki naliczony od wartości netto
zamówienia:(CJ x V);
następnie tak wyliczoną cenę należy wpisać w
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

„Formularzu ofertowym”. Cenę oferty należy podać

12.7 Ceny ofert należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą
w innej walucie niż PLN.
12.8 Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
12.9 Ceny podane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) powinny być określone cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem kwoty brutto, kwoty nie zawierającej podatku VAT (netto) oraz stawki i kwoty podatku
VAT określonej zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa.

13

Termin związania ofertą.

13.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Brak zgody lub nie przedłużenie wadium
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
13.5 Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wniesionego wadium.
14

Termin i miejsce składania ofert.

14.1 Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2016r. o godz. 14:30.
14.2 Oferty należy dostarczyć do Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, I piętro (sekretariat).

14.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa
w pkt. 14.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

14.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

14.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z zapisem
pkt. 11.12 SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”.

14.6 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania
ofert.
15

Termin i miejsce otwarcia ofert.

15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2016 r. o godz. 15:00 w Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion
Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, sala 1.7, I piętro.
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15.2 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.
16

Badanie i ocena ofert.

16.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie.
16.2 Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z art. 87 ust. 2 pzp.
16.3 Odrzucenie ofert nastąpi na podstawie art. 89 i art. 90 ust. 3 pzp.
16.4 Kryterium oceny ofert.
Cena oferty - (waga) 100 %
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
CON
POO = ------------------------ x100
COB
POO – Punkty ocenianej oferty,
CON – Cena brutto oferty najtańszej wśród ofert podlegających ocenie,
COB – Cena brutto oferty ocenianej.
16.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a pzp).
16.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna ilość
możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc
po przecinku.
17

Udzielenie zamówienia

17.1 Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie
z pkt. 16.6 SIWZ.
17.2 Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
17.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
17.2.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
17.2.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
17.2.4 terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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17.3 Zamawiający niezwłocznie zamieści informacje, o których mowa w pkt. 17.2.1 SIWZ, na stronie internetowej
www.poczta-polska.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
17.4 Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta na warunkach
określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ,
zastrzeżeniem pkt. 17.5 SIWZ.
17.5 W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy mającego siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania zapisów projektu
umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie prawidłowego rozliczenia transakcji uwzględniającego status
podatkowy Wykonawcy.
17.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy,

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
17.7 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu
przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
17.7.1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informacji o adresie zamieszkania
osoby fizycznej,
17.7.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - kopii umowy współpracy
(określającej w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron), potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
17.7.3 pełnomocnictwa do zawarcia umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych
w postępowaniu,
17.7.4 dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie
z pkt. 20 SIWZ,
17.7.5 opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
2 700 000,00 PLN.
18

Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 pzp.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

19.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2% wartości brutto umowy.
19.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w jednej lub kilku
z następujących form:
19.2.1 w gwarancjach bankowych,
19.2.2 poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
19.2.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych,
19.2.4 w

pieniądzu

-

przelewem

na

rachunek:

Poczty

Polskiej

S.

A.,

numer

rachunku:

85 1320 0019 0099 0718 2000 0025. Na przelewie należy umieścić informację „PI01/108/2016 – dostawa
energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.”,
19.2.5 w 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 (tekst jednolity Dz. U. z z 2016 r.,
poz. 359).
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19.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach, niż określone powyżej.
19.4 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
20

Środki ochrony prawnej
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy Pzp.

21

Inne
Do spraw nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy*:
Nazwa/ Imię i nazwisko
….........................................................................................................................
Siedziba
…...................................................................................................................................
Województwo…............................................ powiat…................................................................
Nr telefonu…..................................................Nr faksu…............................................................
E-mail na który należy kierować korespondencję dotyczącą postępowania:
….....................................................................................................................................
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP….............................................Nr REGON…..................................................................

Dane dotyczące Pełnomocnika, (jeżeli został ustanowiony):
Nazwa/ Imię i nazwisko
….........................................................................................................................
Siedziba
…...................................................................................................................................
Województwo…............................................ powiat…................................................................
Nr telefonu…..................................................Nr faksu…............................................................
E-mail ….....................................................................................................................................
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP….............................................Nr REGON…..................................................................

*- w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również
spółek cywilnych) należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne.
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Do:

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A., zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami
zawartymi w SIWZ i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena oferty brutto ** ................................. zł ....................... gr,
Cena oferty netto ................................. zł ....................... gr,
Podatek VAT ……..% w kwocie ................................. zł ....................... gr.
(Cena oferty powinna być podana w formacie 0,00, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
Cena jednostkowa netto za energię elektryczną za 1kWh …………. zł.
Cena jednostkowa brutto za energię elektryczną za 1kWh …………. zł.
(Cena jednostkowa powinna być podana w formacie 0,0000, tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.)
1. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres
obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się:
2.1 do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach
określonych w projekcie umowy, będącym integralną częścią SIWZ,
2.2 do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
2.3 do

wniesienia,

przed

zawarciem

umowy,

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

w wysokości 2% wartości brutto umowy,
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone
w projekcie umowy.
4. Oświadczamy,

że

zapoznaliśmy

się

z

SIWZ

i

uznajemy

się

za

związanych

określonymi

w niej zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy,

że

wykazując

spełnienie

warunków

dotyczących

posiadania

wiedzy

i doświadczenia i/lub sytuacji finansowej: polegamy***/ nie polegamy*** na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Podmioty te będą brały*** / nie będą brały*** udział(u)
w realizacji części zamówienia.
7. Zwrot

wadium

na

rachunek

Wykonawcy****

(dotyczy

Wykonawców,

którzy

wnieśli

wadium

w formie pieniężnej):
Bank: ….............................................................................................
Nr rachunku: …..................................................................................

17

8. Oświadczamy,

że

zamówienie

zrealizujemy

sami***/przy***

udziale

Podwykonawców.

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia****:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(opis czynności zlecanych Podwykonawcy).
………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby Podwykonawcy na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podaje nazwy (firm) Podwykonawców)
9.

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie***/ będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (informacja, o której mowa
w art. 91 ust. 3a pzp) - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić

do

jego

powstania,

oraz

wskazanie

ich

wartość

bez

kwoty

podatku:

****

………………………………………………………………………………….…
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (proszę wymienić wszystkie):
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

…................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ….......................................
** - zgodnie z formularzem cenowym
*** - niepotrzebne skreślić
**** - wypełnić jeśli dotyczy
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
....................................................................................................................................
Kalkulacja ceny oferty:
TABELA
Cena
jednostkowa
netto za
energię
elektryczną
w zł/kWh

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii w okresie
od 01.01.2017 r. do
31.12.2017r.
(kWh)

(Cena
powinna być
podana w
formacie
0,0000, tj. z
dokładnością
do czterech
miejsc po
przecinku)
CJ

Wartość netto
(podana w formacie
0,00, tj. z
dokładnością
do dwóch miejsc
po przecinku)
(zl)

VAT
(Podatek VAT
powinien zostać
wyliczony
zgodnie z
obowiązującymi
w dniu
składania oferty
przepisami
prawa)

Wartość brutto
(podana w formacie
0,00,
tj. z dokładnością
do dwóch miejsc
po przecinku)
(zł)

(zł)

V

CJ x V

CJ x ….%

92 500 000

Cena oferty stanowi wartość brutto z Tabeli i wynosi:
………………………………………………………………………………………………………. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………. zł
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
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sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
....................................................................................................................................

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A., oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania
odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 4 do SIWZ
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Nazwa/Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
....................................................................................................................................
*

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A., oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
*

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę

Polską

S.A.

oświadczamy,

że

należymy

do

grupy

kapitałowej,

o

której

mowa

w art. 24 ust. 2 pkt. 5 pzp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p. Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
* niepotrzebne skreślić
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/imię i nazwisko
....................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
....................................................................................................................................

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A., oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

.................................................
(podpis, pieczęć)

Data: ..........................................
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
....................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.,
oświadczam, że wykonaliśmy/wykonujemy z należytą starannością nw. dostawy:
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
którego wykonano
dostawę

L.p.

W

załączeniu

przedkładamy

Przedmiot dostawy
(potwierdzający spełnienie
warunku określonego
w pkt. 5.1.2 SIWZ)

dowody

potwierdzające

Wartość
dostawy brutto
/zł/

należyte

Data wykonania/
wykonywania
dostawy

wykonanie/wykonywanie

dostaw.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

...................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
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Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT

Umowa nr ………/PI01/2016

zawarta w dniu…………………… roku w Warszawie pomiędzy:

Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod Nr 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960,
kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

a ………………………………………

z siedzibą w …………………………………………, ul………………….,

….-……. …………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. ………………………………….. w ……………………….. , Wydział ………… Gospodarczy
pod Nr ………………………….., NIP ………………………………., REGON: …………………………., zwaną
dalej ”Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………..………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..………………..

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.

§1
Definicje
Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
1) Umowa – niniejsza umowa,
2) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń
z innymi systemami elektroenergetycznymi świadczące usługi dystrybucyjne na rzecz Zamawiającego,
3) Generalna

Umowa

Dystrybucyjna

(GUD)

–

umowa

zawarta

pomiędzy

Wykonawcą

a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usług dystrybucji energii
elektrycznej. Umowa GUD reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy OSD i Wykonawcą, który zawarł
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umowy sprzedaży energii elektrycznej z podmiotami z obszaru działania OSD, których urządzenia
i instalacje są przyłączone do sieci dystrybucyjnej OSD,
4) Standardowy

Profil

Zużycia

–

zbiór

danych

o

przeciętnym

zużyciu

energii

elektrycznej

w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:
a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych,
b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych

na

obszarze

działania

danego

operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego,
5) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej,
6) Sprzedaż - bezpośrednia sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub
odsprzedaż tej energii przez podmiot zajmujący się jej obrotem,
7) Punkt Odbioru – budynek, lokal lub obiekt użytkowy, do którego dostarczana jest energia elektryczna i
w którym produkty energetyczne (energia, moc, usługi przesyłowe, etc.) są mierzone przez urządzenia
umożliwiające rejestrację danych godzinowych,
8) Punkt Poboru Energii (PPE) – najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw,
obejmująca jeden lub więcej fizycznych punktów pomiarowych,
9) Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP) - punkt w sieci reprezentujący urządzenie zainstalowane na sieci
OSD umożliwiające rejestrację rzeczywistego pomiaru przepływającej energii elektrycznej,
10) Sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność z Urzędu w zakresie obrotu
energią elektryczną i pełniący obowiązki przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla odbiorców przyłączonych do sieci OSD, działający na terenie Zamawiającego,
11) Faktura Rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych energii elektrycznej,
12) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do
pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD,
13) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.),
14) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca na obszarze działania OSD,
15) Bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego
okresu rozliczeniowego.
§2
Postanowienia wstępne
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną, udzieloną decyzją
…………………… z dnia …………… roku na okres od …………. roku do …………… roku, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada zawarte z OSD Generalne Umowy Dystrybucyjne niezbędne do
realizacji niniejszej Umowy.
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3. W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę minimum 2.700.000,00 zł.
4. W przypadku braku polisy, o której mowa powyżej Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej
określonej w § 13 ust. 1.
5. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie Wykonawcy przez OSD, w okresie
obowiązywania Umowy, danych dotyczących ilości energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego
w miejscach, w których następuje dostawa energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii
Zamawiającego (punktach w sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej OSD).

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego,
jako odbiorcy końcowego.
2. Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się zgodnie z Ustawą oraz wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym", postanowieniami
określonymi

w

stosownych

koncesjach,

postanowieniami

niniejszej

umowy

oraz

zgodnie

z

oświadczeniem Wykonawcy w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej „PZP”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii
elektrycznej dostarczonej do PPE określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
4. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do PPE
określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany liczby tych punktów,
szacuje się w wysokości 92.500.000 kWh.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Bilansowania handlowego dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach Umowy.
6. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu jest Wykonawca.
7. Wszelkie koszty wynikające z dokonania Bilansowania handlowego ponosi Wykonawca.
8. Ilość energii elektrycznej wskazana w ust. 4 jest szacunkowym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Ilość ta nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zużycia i zakupu. Wykorzystanie energii
elektrycznej na innym poziomie nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

§4
Warunki realizacji Umowy

1.

Dostawa energii rozpocznie się:
1) dla Punktów Poboru Energii wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy – termin rozpoczęcia dostaw
energii elektrycznej dla każdego Punktu Odbioru określa się na 01.01.2017 r.
2) dla nowych Punktów Poboru Energii, w terminach uzgodnionych przez strony Umowy.
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2.

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do skutecznego poinformowania
OSD o zawarciu Umowy, zgodnie z terminem określonym w prawie energetycznym i wykonania innych
działań niezbędnych wobec OSD – gwarantujących zmianę sprzedawcy i rozpoczęcie dostaw energii
elektrycznej od 01.01.2017 r. (zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściwego
OSD).

3.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4.

W terminie do 5 dni od daty poinformowania OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca jest
zobowiązany, zawiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

§5
Standardy jakości obsługi
1.

Standardy

jakości

obsługi

Zamawiającego

zostały

określone

w

obowiązujących

przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2.

W

przypadku

niedotrzymania

przez

Wykonawcę

jakościowych

standardów

obsługi,

o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo
bonifikaty według stawek określonych w § 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.

§6
Podstawowe obowiązki Stron Umowy
1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi

przepisami

prawa,
2) terminowe regulowanie zobowiązań za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej Punktów
Poboru Energii, w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych PPE, jeśli planowana wielkość zużycia energii zmieni się o więcej niż 20%.
2.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprzedaż energii elektrycznej na warunkach określonych w Umowie, SIWZ stanowiącym Załącznik
nr 3 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy,
2) dokonanie w imieniu własnym i Zamawiającego wszystkich niezbędnych

zgłoszeń i wniosków

w celu realizacji Umowy. W szczególności zgłoszenie do OSD Umowy zgodnie z zasadami
określonymi przez OSD w IRiESD – również w imieniu Zamawiającego,
3) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji oraz ich
rozpatrywanie,
5) zapewnienie ciągłości realizacji sprzedaży energii elektrycznej,
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6) posiadanie zawartej i ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD na obszarze którego
realizowana jest Umowa przez okres obowiązywania Umowy,
7) zapewnienia Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE w postaci raportu zgodnie z formularzem
stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy

§7
Cena i zasady rozliczeń
1.

Strony ustalają cenę jednostkową energii elektrycznej:
1) za energię dostarczaną w roku 2017: …………….. zł netto za 1kWh,
2) przy czym szacunkowa wartość Umowy w okresie na który została zawarta wynosi:
brutto: ……………………………………. zł (słownie: …………………………………………… złotych),
netto: ……………………………. (słownie: ………………………………………………………..złotych),
podatek VAT 23 %: ……………………… zł.

2.

Wskazana powyżej cena jednostkowa za dostarczoną energię elektryczną obejmuje wszystkie koszty
realizacji Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat.

3.

Wskazana powyżej cena jednostkowa będzie podstawą do rozliczeń w zakresie wszystkich Punktów
Poboru Energii (bez podziału na taryfy i strefy).

4.

W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy wpływających na koszt
uzyskania poszczególnych świadectw pochodzenia energii (certyfikatów) Zamawiający dopuszcza
zmianę ceny określonej w ust. 1. Zmiana ceny wymaga pisemnego aneksu do umowy po uprzednim
ustaleniu przez Strony nowej stawki.

5.

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowo
sporządzonej faktury VAT, pod warunkiem jej dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
wystawienia. Jeżeli faktura nie jest prawidłowo sporządzona, to nowy termin płatności ustala się jako 30
dni od daty wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem jej dostarczenia Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego stosowną kwotą. Należności wynikające z faktur będą płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

6.

Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego FPP jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych
i jednostkowej ceny netto energii elektrycznej określonej w ust. 1 powyżej. Strony dopuszczają
możliwość zmiany sposobu rozliczania, w przypadku posiadania lub wprowadzenia przez Wykonawcę
systemu umożliwiającego wystawianie faktur zbiorczych (dla większej ilości punktów poboru). Zmiana
zostanie wprowadzona w formie aneksu.

7.

Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

8.

Ilość sprzedanej energii będzie określana na podstawie odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych
dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Strony ustalają, iż okresy rozliczeniowe
będą uzależnione od terminów odczytów dokonywanych przez OSD w przyjętym przez OSD
harmonogramie odczytów.

9.

Należności Wykonawcy regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
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10. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalne wystawianie faktur na podstawie prognozowanego
zużycia energii elektrycznej.
11. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację zawierającą ilość energii elektrycznej pobranej
w poszczególnych FPP oraz wysokość należności za energię elektryczną wynikającą z ww. ilości, o ile
informacje te nie zostały wskazane bezpośrednio w treści faktury.
12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający ma prawo złożenia
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia
jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
13. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania i przyjmowania faktur bez podpisu drugiej Strony.
14. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalna możliwość cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
15. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
16. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za
opóźnienie.
17. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury VAT
w tym w szczególności w zakresie terminu płatności.

§8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, stanowiące 2 % wartości brutto Umowy określonej w § 7
ust. 1 pkt. 2, na kwotę: …………….. zł (słownie: ……………………………………………..zł.) zostało
wniesione przez Wykonawcę według wyboru Wykonawcy spośród form określonych w art. 148 ust. 1
PZP.
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, naliczonymi za okres ich
przechowywania na tym rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należność z tytułu
naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym w nocie
księgowej.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej
Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pełnej jego wysokości
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni.

§9
Okres realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………….. roku.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
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§10
Zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną
1. Strony postanawiają, że na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zaprzestanie sprzedaży
energii elektrycznej dla poszczególnych Punktów Poboru Energii w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 2 tygodnie. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Z
prawa tego Zamawiający może korzystać wielokrotnie z zastrzeżeniem, że liczba Punktów Poboru
Energii może być zredukowana maksymalnie o 10%, z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Zaprzestanie sprzedaży energii może nastąpić w formie zgłoszenia drogą elektroniczną (mail), jeśli
Strony tak postanowią. Powyższe nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. Strony postanawiają, że Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie Punktów Poboru Energii w stosunku do
których Zamawiający utracił tytuł prawny do nieruchomości, obiektu lub lokalu. W takiej sytuacji nie
znajduje zastosowania ograniczenie, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu
żadne roszczenia.
§11
Generalna Umowa Dystrybucyjna
Wykonawca oświadcza, że Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta przez Wykonawcę z OSD, pozostanie
ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, co wynika z terminów jej obowiązywania.

§12
Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w
przypadku,

gdy

Zamawiający

uporczywie

narusza

istotne

postanowienia

Umowy,

pomimo

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Wykonawcę do zaniechania takich naruszeń,
nie krótszego jednakże niż 60 dni.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze
skutkiem natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu przez
Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 14 dni;
2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy.
3. Umowa wygasa:
1) w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w przypadku cofnięcia koncesji Wykonawcy
na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną – z dniem cofnięcia koncesji,
2) w odpowiedniej części, tj. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w danym Punkcie Poboru
Energii Zamawiającego z dniem utraty obowiązywania - z jakichkolwiek powodów - Umowy o
Świadczenie Usług Dystrybucyjnych dotyczącej tego Punktu Poboru Energii.
4. 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

30

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy.

§13
Kary umowne
1. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn wynikających z winy drugiej
Strony, Strona odpowiedzialna za rozwiązanie umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w
wysokości 10% brutto szacunkowej wartości Umowy wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 2.
2. Ustanowione w Umowie odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych
odszkodowań za niedopełnienie postanowień Umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli ewentualna szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1)

odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wyniku którego Zamawiający zakupi energię elektryczną od sprzedawcy rezerwowego - w
wysokości różnicy pomiędzy kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy
rezerwowego a wynagrodzeniem, jakie zapłaciłby Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy (tj.
kwoty stanowiącej iloczyn ilości energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego i ceny
jednostkowej netto wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy do której doliczony zostanie należny
podatek VAT) powiększonej o 30%;

2)

nie

wywiązania

się

Wykonawcy

z

obowiązku

skutecznego

poinformowania

OSD

o zmianie sprzedawcy w terminie pozwalającym na zmianę sprzedawcy z dniem 01.01.2017 r., w
wyniku którego Zamawiający zakupi energię elektryczną od sprzedawcy rezerwowego - w
wysokości różnicy pomiędzy kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy
rezerwowego a wynagrodzeniem, jakie zapłaciłby Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy (tj.
kwoty stanowiącej iloczyn ilości energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego i ceny
jednostkowej netto wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy do której doliczony zostanie należny
podatek VAT) powiększonej o 30%.
5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody Stron oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności (o ile Umowa nie stanowi inaczej), z zastrzeżeniem art. 144 PZP.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystąpienia, co najmniej

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
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1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mająca
wpływ na wysokość podatku akcyzowego. Jeśli w trakcie realizacji Umowy nastąpiła urzędowa
zmiana podatku akcyzowego – zmiana wynagrodzenia może nastąpić odpowiednio do tych zmian.
2) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397
Kodeksu spółek handlowych;
3) zmiana sposobu i terminu wykonania zamówienia, jeżeli są one konieczne lub korzystne dla
Zamawiającego;
4) zmiana w zakresie sposobu i zasad rozliczeń, jeżeli są one konieczne lub korzystne dla
Zamawiającego.

3.

Jeśli w trakcie realizacji Umowy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, Strony ustalają, że
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownej zmianie. Cena za energię elektryczną dostarczaną na
podstawie Umowy ulegnie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca
poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej, wskazując równocześnie
podstawę prawną zmiany stawki podatku VAT. Korekta ceny energii elektrycznej będzie obowiązywać
od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawnych zmieniających stawkę podatku VAT i będzie
odnosiła się do wynagrodzenia za energię dostarczoną po tym dniu.

4.

Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 PZP, w szczególności:
1) zmiana

danych

związanych

z

obsługą

administracyjno

-

organizacyjną

Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami Umowy;
3) zmiana

podmiotu

odpowiedzialnego

za

rozliczanie

niezbilansowanej

energii

elektrycznej

dostarczonej i pobranej z systemu;
4) zmiana osób wskazanych w § 14 ust. 9.

5.

Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.

6.

SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami stanowią integralną część Umowy.. W razie
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, oferty Wykonawcy oraz SIWZ, pierwszeństwo
będą miały postanowienia SIWZ oraz Umowy przed postanowieniami oferty.

7.

Strony ustalają, że w razie powstania sporu, który nie został rozstrzygnięty przez Strony na drodze
polubownej w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, do jego rozpatrzenia właściwy będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Jeżeli natomiast sprawy sporne
wynikające z Umowy będą należeć do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszym
rzędzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie organem właściwym dla rozstrzygnięcia
przedmiotowego sporu.

8.

Wykonawca do ostatniego dnia każdego miesiąca prześle w wersji elektronicznej w formacie pliku xls
specyfikację na adres e-mail , stanowiącą załącznik nr 6 (wzór formularza raportu) do Umowy i
określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności
z tego tytułu.

9.

Do realizacji Umowy:
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1) ze strony Zamawiającego wyznaczeni są: p. ……………….. , tel. kom. ………………………., adres
e-mail:

………………………………….

………………………,

adres

i

p.

…………………………………,

e-mail:………………………………………..,

tel.

odpowiadają

kom.
oni

w szczególności za naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) ze strony Wykonawcy wyznaczeni są: ……………., tel. kom.

……………, adres e-mail:

.......................... i ……………., tel. kom. ……………., adres e-mail: ................................

10. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

…………………………………

Załączniki:
1. Kopia Koncesji,
2. Lista Punktów Poboru Energii, do których dostarczana będzie na mocy Umowy energia elektryczna,
3. SIWZ,
4. Oferta Wykonawcy z dnia ………………… r.
5. Wzór formularza raportu.
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Załącznik nr 5 do Umowy
Wzór formularza raportu.

Nazwa

Kod

jedno
L
p

stki

Nr

Poczt

licznik

y

a

Polski
ej
1.

FPP / nr
ewiden

Nr

Tar

cyjny

PPE

yfa

punktu
odbioru

Nr

Okres

Okres

faktur

rozliczenio

rozliczenio

y

wy od

wy do

Zużycie energii

Stawka za energię

w kWh

w zł. netto za 1 kWh

I strefa

II strefa

III
strefa

I strefa

II strefa

III strefa

Łączna

Łączna

wartość

wartość

w zł.

w zł.

netto

brutto

Znak sprawy: PI01/108/2016

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZASTRZEŻENIE
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
........................................................................................................................................................

Działając w imieniu Wykonawcy, niniejszym informuję, że nw. dokumenty (znajdujące się
na ………………..……. stronach oferty) zawierają informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) i wnoszę o ich nieudostępnianie:
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………..

UZASADNIENIE ZASTRZEŻENIA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
(zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp)

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

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

...................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................

