Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

FORMULARZ OFERTY

Niżej podpisani .....................................……………………………………………………….....…………….……………........
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….....…
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………..………………………….....…………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
NIP ……………………………………… Regon …………………………………………………….
Nr telefonu …………………………….………../faksu …………..……………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ze zm.) na DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) ENERGII ELEKTRYCZNEJ W
OKRESIE 01.01.2020 r.-31.12.2021 r. do obiektów Zamawiającego składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę jak niżej:

1. Oferuję realizację zamówienia za kwotę:
1.1 Zadanie 1:

Szacowane zużycie
Grupa
energii w okresie
taryfowa
obowiązywania
(OSD)
umowy (36 m-cy)
(kWh)
Lp.
1
1.
2.
3.
4.

2

3

C11
C12A
C21
C22A

Cena
jednostkowa
netto
obejmująca
sprzedaż
energii
(zł/kWh)
4

Wartość
Wartość
Stawka
netto kol
Kwota brutto kol
podatku
(3) x kol (4)
VAT
(5) + kol
VAT (%)
(zł)
(7) (zł)

5

523000
108500
660000
490000

6
23%
23%
23%
23%

5.

Maksymalna cena ofertowa netto: suma pozycji w kolumnie (5)

6.

Łączna kwota VAT: suma pozycji w kolumnie (7)

7

8

Maksymalna cena ofertowa brutto: suma Maksymalnej CENY
OFERTOWEJ NETTO i łącznie kwoty VAT (Cena podana w niniejszym
wierszu stanowi kryterium oceny ofert - waga 100%)
7.
Wartość oferty w Zadaniu 1 stanowi suma brutto z kolumny „Wartość brutto” z tabeli, wyliczona
zgodnie z zapisami w ust. 2.
Wartość brutto oferty: ……………………….………………. zł
(słownie: ………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………)
1.2 Zadanie 2:

Szacowane zużycie
Grupa
energii w okresie
taryfowa
obowiązywania
(OSD)
umowy (36 m-cy)
(kWh)
Lp.
1
1.
2.
3.

2
B21
C12A
C12B

3

Cena
jednostkowa
netto
obejmująca
sprzedaż
energii
(zł/kWh)
4

Wartość
Wartość
Stawka
netto kol
Kwota brutto kol
podatku
(3) x kol (4)
VAT
(5) + kol
VAT (%)
(zł)
(7) (zł)
5

796000
115000
120000

6
23%
23%
23%

4.

Maksymalna cena ofertowa netto: suma pozycji w kolumnie (5)

5.

Łączna kwota VAT: suma pozycji w kolumnie (7)

7

8

Maksymalna cena ofertowa brutto: suma Maksymalnej CENY
OFERTOWEJ NETTO i łącznie kwoty VAT (Cena podana w niniejszym
wierszu stanowi kryterium oceny ofert - waga 100%)

6.
Łączna wartość brutto w zadaniu 2 w zł:

Wartość oferty w zadaniu 2 stanowi suma brutto z kolumny „Wartość brutto” z tabeli, wyliczona
zgodnie z zapisami w ust. 2.
Wartość brutto oferty: ……………………….………………. zł
(słownie: ………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………)
2. Wartość brutto oferty w ust. 1 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych
brutto określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz
szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
4. Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie
podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.
10. Niniejszym akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w zał. nr 2 do SIWZ
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
12. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa* ………………………………………………………………………………………….
nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
* W przypadku gdy nie dotyczy – skreślić

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

Znak sprawy: NZ-NA/II/PN/07/19

Załącznik nr 2 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

I.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej przez Wykonawcę
(Sprzedawcę) na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) do wszystkich punktów poboru
określonych w załączniku do umowy, na warunkach określonych w ustawie z dnia
10.04.1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i
100) wraz z przepisami wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię elektryczną dla zasilania obiektów, o
których mowa w załączniku do umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii
w obiektach i zapłaty za sprzedaż.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD).
4. Maksymalne roczne zużycie energii elektrycznej określono w wysokości (…) kWh.
5. Szacunkową ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
umowy określono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Liście punktów poboru,
stanowiących załączniki do umowy.
6. Zamawiający (Odbiorca) zapłaci Wykonawcy (Sprzedawcy) za faktycznie zużytą ilość energii
określoną wg wskazań urządzeń pomiarowych i cen określonych w Formularzu oferty,
stanowiącym załącznik do umowy.
7. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że posiada tytuły prawne do obiektów objętych dostawą
energii elektrycznej,
8. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana przez niego na podstawie
niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że
Zamawiający nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo
energetyczne.
II.
Termin realizacji zamówienia
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2020r do dnia 31.12.2021r
2. Umowa wejdzie w życie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz po przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
III.
Bilansowanie handlowe. Standardy jakościowe
1. Wykonawca (Sprzedawca) w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej sprzedanej do obiektów
Zamawiającego (Odbiorcy). Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z
różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie
rozliczeniowym Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów
zapotrzebowania na energię elektryczną.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików
zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ryzyko i
koszty związane z niezbilansowaniem energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu standardów jakości obsługi
odbiorców, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
4. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat według stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym
akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
IV.
1.

2.
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

Obowiązki Stron
Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie
mających wpływ na jej realizację, umożliwienia wglądu do danych stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię,
Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest do:
posiadania koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr ……………………, ważnej przez cały okres trwania umowy. W
przypadku upływu okresu koncesji i niedostarczeniu nowej, Zamawiający ma prawo
odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,
posiadania umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego
przyłączone są obiekty Zamawiającego (Odbiorcy), ważnej przez cały okres trwania
umowy, W przypadku braku ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD, Zamawiający ma
prawo odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a także niezależnie od
powyższych uprawnień, obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w umowie,
skutecznego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej w ramach otrzymanego od MSPiR pełnomocnictwa na przedmiotowe
czynności,
dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do
pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany Dostawcy (Sprzedawcy) energii
elektrycznej przez Zamawiającego, w tym zgłoszenia Operatorowi OSD zawarcia
niniejszej umowy na dostawę energii,
składania OSD zgłoszeń o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej,
sprzedaży energii elektrycznej o standardach jakościowych i parametrach technicznych
zgodnych z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy, z zachowaniem wymagań określonych w Taryfie,
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży, w tym
przepisów o których mowa w niniejszej umowie,
prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiaroworozliczeniowych pobranej energii elektrycznej i bilansowania handlowego w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej,
na wniosek Zamawiającego nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń
oraz aktualnych Taryfach,
ujednolicenia nazw, adresów punktów poboru energii elektrycznej i numerów liczników
zainstalowanych w punktach poboru energii, po uprzednim uzgodnieniu z OSD,
przyjmowania od Zamawiającego reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji
niniejszej umowy,

13) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania
odpowiedzi nie później niż w terminie wskazanym w umowie (termin nie dłuższy niż 21
dni) od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji,
3. Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów (pełnomocnictwo, NIP, REGON) do
przeprowadzenia procedury zmiany Dostawcy (Sprzedawcy),
2) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach
określonych w umowie,
3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii,
4) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na
możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną.

V.
Wyłączenie odpowiedzialności
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej w
następujących przypadkach:
1) klęsk żywiołowych i innych przypadków działania siły wyższej, przez okres jej trwania i
usuwania jej skutków,
2) niezawinionych awarii w sieci elektroenergetycznej, na czas niezbędny do ich usunięcia,
3) zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego, mienia albo środowiska,
4) awarii sieciowych oraz awarii w systemie,
5) wyłączeń dokonywanych przez OSD.

VI.

Wartość umowy i rozliczenie
1. Ceny określone w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy będą stałe w
okresie realizacji zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub
innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące
efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w
życie,
2. Zamawiający (Odbiorca) zastrzega sobie prawo poboru mniejszej ilości energii
elektrycznej w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Oznacza to, że ilość energii
określona w formularzu oferty / opz stanowiącym załącznik do umowy może ulec
zmniejszeniu, co może wpłynąć na ostateczną wartość całej umowy.
3. Wykonawca (Sprzedawca) oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego
(Odbiorcy) wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości energii niż określono w
formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy.
4. Wykonawcy (Sprzedawcy) nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie nieprzewidziane w niniejszej umowie ani roszczenie o zwrot kosztów
poniesionych w związku z realizacją umowy.
5. Sprzedaż energii elektrycznej będzie rozliczana, zgodnie z ceną podaną w ofercie, który
stanowi integralną część umowy.

6. Cena uwzględnia wszystkie koszty i składniki, w tym podatek VAT, związane z
wykonaniem zamówienia.
7. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości dostarczonej (sprzedanej)
energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej,
określonej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy.
8. Rozliczenie kosztów sprzedanej energii odbywać się będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, po otrzymaniu odczytów z układów pomiarowo–rozliczeniowych
dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
9. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego lub braku danych z
układów pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(Sprzedawcy), należności mogą być obliczane na podstawie średniego dobowego zużycia
z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź wskazań układu pomiaroworozliczeniowego podanych przez Zamawiającego (Odbiorcę), które zostaną
zweryfikowane przez przedstawiciela OSD podczas następnego odczytu.
10. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
11. Strony umowy ustalają miesięczny cykl rozliczeniowy za dostawę (sprzedaż) energii
elektrycznej.
12. Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 21 dni od
otrzymania przez Wykonawcę (Sprzedawcę) odczytów liczników pomiarowych od OSD.
13. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w formie przelewu na wskazany w
fakturach rachunek bankowy Wykonawcy (Sprzedawcy) w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego (Odbiorcy). Termin uważa się za zachowany, jeżeli
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
14. Płatności realizowane będą na rachunek bankowy wskazany na fakturze, dla którego
bank prowadzi rachunek w myśl art. 62 ustawy Prawo bankowe.
15. Wykonawca (Sprzedawca) nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na
rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego (Odbiorcy). Treść dokumentów
dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia,
oświadczenia) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.
16. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub w odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną
energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezwłocznych korekt
uprzednio wystawionych faktur VAT, na podstawie danych przekazanych przez OSD.
VII.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy, Kary umowne
1. Zamawiający (Odbiorca) zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania lub zaprzestania
dostaw energii elektrycznej do wybranych punktów poboru w przypadku np. rozbiórki
obiektu, prac remontowo-budowlanych lub innych okoliczności, co nie stanowi rozwiązania
całej umowy.

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez naliczania kar umownych.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający (Odbiorca) ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
1) Wykonawca (Sprzedawca), pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i
wyczerpaniu dwutygodniowego terminu do usunięcia nieprawidłowości, narusza istotne
warunki umowy, lub wykonuje umowę nienależycie,
2) Wykonawca (Sprzedawca) utracił koncesję na obrót energią elektryczną lub nie posiada
ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD,
3) Złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania
naprawczego albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru, w terminie 12
miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Wykonawca (Sprzedawca) zapłaci Zamawiającemu (Odbiorcy) karę umowną w przypadku
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% maksymalnego umownego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
5. Wykonawca (Sprzedawca) zapłaci Zamawiającemu (Odbiorcy) karę umowną w przypadku
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego w przypadku utraty przez
Wykonawcę uprawnień, koncesji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a
także braku ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym OSD, w wysokości 10%
maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
6. W przypadku zaprzestania dostarczania (sprzedaży) energii elektrycznej przez Wykonawcę
(Sprzedawcę) i realizacji sprzedaży rezerwowej w oparciu o umowę dystrybucyjną z
właściwym OSD – Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości iloczynu: ilości faktycznie zużytej energii w takiej sytuacji i różnicy miedzy ceną
energii zakupionej w ramach sprzedaży rezerwowej a ceny jednostkowej energii
elektrycznej określonej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
7. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego (Odbiorcę) odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
8. Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez
Zamawiającego (Odbiorcę) lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania
umowy.
9. Wykonawca (Sprzedawca) wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego (Odbiorcę) kar
umownych z przysługującej Wykonawcy należności, na podstawie księgowej noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
10. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prac
objętych umową obciążają Wykonawcę (Sprzedawcę).

VIII.
Zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą Stron z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający (Odbiorca) dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie:
1) zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, w przypadku sprzedaży,
wynajmu, likwidacji lub zamknięcia przez Zamawiającego obiektu lub części obiektu, w

którym znajduje się dany punkt poboru. W przypadku sprzedaży obiektu, w którym
znajduje się dany punkt poboru, przechodzi on na nabywcę - nowego właściciela obiektu,
2) zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, w przypadku nabycia lub
najmu obiektu, bądź rozbudowy obecnej infrastruktury Zamawiającego powodującej
zwiększenie liczby punktów poboru. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru będzie
się odbywało odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tych samych
stawek rozliczeniowych,
3) zmiany grupy taryfowej punktów poboru (także zmiany na grupę taryfową nie ujętą w
niniejszej umowie) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego
wynikającej z prowadzonej przez niego działalności,
4) ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów
wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,
5) zmiany terminu realizacji dostaw energii elektrycznej – w przypadku niewykorzystania
maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §6 ust. 1
umowy, okres obowiązywania określony w §2 umowy może ulec wydłużeniu, jednak nie
dłużej niż o kolejne 6 miesięcy,
6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
7) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 6 ust. 1 umowy ulegnie
zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w
przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie
ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę,
8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiany określone w ust. 2. pkt 7), pkt 8) oraz pkt 9) zostaną wprowadzone na
umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek
musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana
minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
IX.
Podwykonawcy
1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy powinni być zgłoszeni
Zamawiającemu (Odbiorcy) w formie pisemnej.
2. Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest wysokością wynagrodzenia, za dany zakres dostaw wynikających z umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z pomocą
których wykonuje dostawy stanowiące przedmiot umowy, jak za własne działania.
4. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
X.

Spory
Do rozstrzygania sporów właściwy miejscowo będzie Sąd wg siedziby Zamawiającego.

Znak sprawy: NZ-NA/II/PN/07/19
Załącznik 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na
na dostawę energii elektrycznej
Ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
reprezentując wykonawcę ..............................
oświadczamy że 1:
*nie należę do żadnej grupy kapitałowej
*nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z
wykonawcą, który złożył ofertę, tj. ………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy

1

Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać
informacja nt. przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,

Znak sprawy: NZ-NA/II/PN/07/19

Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – postanowienia ogólne
Postępowania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm.) na:
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Zamawiającego w
okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

I. TOWARY I USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
1.2. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zostanie zawarta nowa
umowa na sprzedaż i dystrybucję energii. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz zapewnienia
usługi przesyłu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy.
1.3. Zamawiający oświadcza, że:
a) procedura wyboru Wykonawcy w formie przetargu nieograniczonego odbywa się po raz
pierwszy,
b) zgodnie z (zał. Nr 2 do SIWZ), posiada zawarte umowy kompleksowe:
- z ENERGA Obrót S.A, umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
przesyłowych na czas nieokreślony
- z ENEA S.A., umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych na
czas nieokreślony
c) udostępni dane o PPE w formie elektronicznej wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy.
1.4. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego,
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.:
Zadanie 1: 1 780 774 kWh (zał. Nr 2 do SIWZ).
Zadanie 2: 1 030 422 kWh (zał. Nr 2 do SIWZ).

1.5.

Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i
rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez
„Zamawiającego” szacowanej ilości energii elektrycznej.

1.6. W załączniku nr 2 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupy taryfowe), które
mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy.
1.7.

W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub
zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do +/- 30% zamówienia
podstawowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest
możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30%
zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji
od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wymienionych w załączniku nr 2
do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi
skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

1.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
1.9.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (PCV):
a) 09.31.00.00 -5 Elektryczność
b) 65.30.00.00 -6 Przesył energii elektrycznej i świadczenie usług

Znak sprawy: NZ-NA/II/PN/07/19
Załącznik 7 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na
na dostawę energii elektrycznej
Ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:
a) Oświadczamy, że nie wydano/ wydano* wobec nas prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
b) Oświadczamy, że nie orzeczono / orzeczono* wobec nas tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
c) Oświadczamy, że nie zalegamy/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

*Niepotrzebne skreślić
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
**Uwaga!
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

