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WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY  

W ŁODZI 

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 

======================================================== 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    

(Dz.U.2015.2164. j.t. ze zm.) 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
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ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE.  
 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY  W  ŁODZI 

Adres: ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź 

Telefon: (42) 635–00–28  Faks: (42) 635-00-74 

Adres strony internetowej, pod którym dostępna będzie SIWZ: www.lodz.wsa.gov.pl 

       Adres e-mail do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcami adm@lodz.wsa.gov.pl  

       Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30. 

Godziny otwarcia kasy od 08:30 do 14:30, Przerwa: 12.30 - 13.30 

NIP: 725-18-69-360, Regon: 473207482 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.).  

 

III. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy tj. od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. 

 

 

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawca wszelkiego rodzaju 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazują w  formie pisemnej: 

listownie, faksem na numer (42) 635-00-74 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

adm@lodz.wsa.gov.pl przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz 

pełnomocnictwa muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę w formie oryginał lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy  określoną 

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  

http://www.lodz.wsa.gov.pl/
mailto:adm@lodz.wsa.gov.pl
mailto:adm@lodz.wsa.gov.pl
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3. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zgłoszone w sposób opisany w pkt 1 

wnioski dotyczące treści SIWZ publikując treść pytania i odpowiedzi na stronie BIP 

Zamawiającego (http://www.lodz.wsa.gov.pl ) oraz przesyłając treść zapytania  

i odpowiedzi wszystkim znanym mu Wykonawcom pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

 

V. Sposób udostępniania protokołu i ofert. 

Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert z wyjątkiem 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Dokumenty stanowiące 

załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Udostępnienie protokołu, załączników do 

protokołu oraz ofert  odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1. Zamawiający udostępnia protokół, załączniki do protokołu oraz oferty złożone  

w postępowaniu po otrzymaniu pisemnego wniosku, 

2. forma oraz sposób udostępniania wskazanych we wniosku dokumentów odbywać się 

będzie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z 2010 r.). 

 

VI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

       w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

1. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia   

postępowania w celu powiadomienia o terminie i miejscu podpisania umowy 

niezwłocznie po upływie czasu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

2. Osoby, które będą podpisywać umowę w imieniu Wykonawcy, muszą przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy odpowiednie pełnomocnictwa do wyrażania 

woli w imieniu Wykonawcy, jeżeli umocowanie ich nie wynika z dokumentów 

załączonych do oferty. 

      

VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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VIII. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.). 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.                                       

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, które mają lub mieli 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

X.  Pozostałe informacje w trybie art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.   Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. 

4.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 

sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na 

potrzeby  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy  

ul. Piotrkowskiej 135. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży 

energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, która obowiązuje do dnia  

30 czerwca 2016 roku. 

4. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

( Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 
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5. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 

30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej,  

o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 

6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami. 

7. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 

01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. zostało określone na podstawie zużycia energii 

elektrycznej w okresie od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. i ma charakter jedynie 

orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający 

dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii. 

8. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano według wspólnego słownika zamówień pod 

kodem CPV:  

09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

65310000-9 przesył energii elektrycznej 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone 

w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1. ustawy Pzp. 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

1.1.1.  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, 

1.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej) 
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lub 

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie 

wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych 

energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia 

energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami 

sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3. 

Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie warunku,  

a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 

1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie  dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

4. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem 

przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie 

dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 

dotyczy. Z treści zobowiązania musi jasno wynikać, że podmiot udzielający zasobu 

wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. Treść 

zobowiązania powinna być przedstawiona w formie oryginału. 

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 

2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca 



 

8 

 

musi złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1  (dokumenty 

wskazane w pkt III, ppkt 2 (2.1. – 2.2.).  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w art. 22 ust. 1 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy 

Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 powinien spełniać każdy  

z Wykonawców oddzielnie. 

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty 

Wykonawcy według kryterium spełnia / nie spełnia. 

 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy 

załączyć: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  

 art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3a (oryginał). 

1.2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

1.3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku 

Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) 

        lub 

        Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania 

przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na 

którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku 

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3. 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne 

oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:  

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3b (oryginał), 

2.2. 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi złożyć oświadczenie  

o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3c. 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji. 

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik musi być załączone pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 

6. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii 

dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 

i datą jego złożenia, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy. Wymagane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony 

przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
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Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

 

ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY.  
 

I. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.  

3. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę ( również 

te złożone na załączonych do SIWZ wzorach ) muszą być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy  określoną  

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  

     W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentόw przez osobę nie 

wymienioną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

     Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę (osoby) której uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego czy też innego dokumentu właściwego dla 

formy organizacyjnej. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której będzie zaoferowana tylko jedna 

cena. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta i ponumerowana.  

7. Oferta winna składać się z: 

7.1.wypełnionego formularza ofertowego i cenowego - załącznik Nr 1 i 1a, 

7.2.oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale II pkt III. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – Tajemnica Przedsiębiorstwa  
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o charakterze ( np. organizacyjnym ) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  z dnia 16 kwietnia 

1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2003.153.1503)” i dołączone do 

oferty, zaleca się aby były trwale i oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się, nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

Dopuszczalne jest złożenie oferty na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że będą identyczne, co do treści z formularzami przekazanymi przez 

Zamawiającego.  

11.Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert.  

12. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu koperty należy ją oznaczyć w następujący sposób:  

 

 
nazwa i adres Wykonawcy 
 

 „Oferta na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą 

sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135” 

 
nr postępowania: Adm.VI-213/10/2016 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31 marca 2016 r., 

PRZED GODZINĄ 11.30 

 

 

13. Oferta złożona przez konsorcjum winna na opakowaniu zawierać nazwy i siedziby 

wszystkich podmiotόw składających ofertę z zaznaczeniem pełnomocnika.  

II. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135  

    pokój Nr 16 w godz. od 8.00 do15.00. 

2. Przy składaniu oferty Wykonawcy wydawane jest pokwitowanie. 
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3. Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2016 r. o godz. 11.00. 

4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 

dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 11.00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 11.30 w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135, I piętro - sala konferencyjna. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania.  

 

 

II. Kryteria oceny ofert. 

 

1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

 

Pierwszy etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

Drugi etap: porównanie ceny ofertowej. 

 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: 

 

CENA – waga kryterium 100% 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 

wzoru: 

 

  Najniższa cena ofertowa 

------------------------------------------   x 100 pkt  x  waga kryterium 

          Cena oferty badanej 

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny .  

3. Wyliczoną cenę obejmującą realizację całego zamówienia, Wykonawca zamieszcza na 

formularzu ofertowym - załącznik nr 1. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 

naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementόw. 

6. Cena podana w ofercie powinna być wskazana cyfrowo i słownie. Cena powinna być podana 

jako cena brutto w rozbiciu na cenę netto i podatek od towarόw i usług VAT.  

7. Cena jednostkowa za kWh może być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

w celach rozliczeniowych. 
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8. Cena oferty brutto musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Tak podana łączna cena brutto za cały okres obowiązywania umowy tj. za okres od 1 lipca 

2016 r. do 30 czerwca 2019 r. będzie podlegała ocenie przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej.  

10. Ceny jednostkowe za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej należy określić wg 

obowiązujących na dzień składania ofert, zgodnie z obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

11. Ceny podane prze Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

12. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jedynie w przypadkach określonych w załączniku 

nr 5 – Istotne dla stron postanowienia umowy. 

 

 

 

 Wykaz załączników: 

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2) Formularz cenowy – załącznik nr 1a 

3) Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 2 

4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z OSD na świadczenie usług 

dystrybucyjnych energii elektrycznej - załącznik nr 3 

5) Oświadczenia - załącznik nr 4a, 4b i 4c 

6) Istotne dla stron postanowienia umowy – załącznik nr 5 
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                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej 

oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi  

Wykonawca: 

 

Imię i nazwisko / firma Wykonawcy 

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

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

Adres (siedziba): ........................................................................................................................ 

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

Telefony:..........................................................................Fax:................................................ 

 
 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

SIWZ w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. za cenę obliczoną za cały 

przedmiot zamówienia w wysokości:  

 

 

1.1. CENA NETTO ...............................PLN 

    (słownie:..................................................................................................................................) 

 

1.2. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT ........%    

     

1.3. CENA BRUTTO ........................ ....PLN 

   (słownie:...................................................................................................................................) 

Podana cena została wyliczona w oparciu o prognozowane zużycie energii podane przez 

Zamawiającego.  

 

2. Oświadczamy, że sprzedaż wraz z dystrybucją energii elektrycznej odbywać się będzie na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(tj. Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 

określonymi  w aktach wykonawczych do tej ustawy. 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować przez 36 miesięcy liczonych 

od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2016 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy oraz zapisami  SIWZ i akceptujemy 

je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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5. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy: 

 

         wykonać sami,  

         przy udziale podwykonawców. 

 

W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy 

wypełnić poniższą tabelę. 

 

 

L.p. 
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

1.  

2.  

 

UWAGA: W przypadku, gdy żadna część nie zostanie powierzona Podwykonawcom należy 

przekreślić odpowiednie miejsce lub wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

 

Łódź, dnia ......................................                                                            ................................................... 
                                                                                                                                       podpis uprawnionego  

                                                       Przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

Formularz cenowy dla grupy taryfowej C21 przy prognozowanym zużyciu energii  

w okresie 36 miesięcy - 609.000 kWh 

 

 

 

 
TABELA nr 1 

  Zakładana 

ilość w 

okresie 36 

miesięcy 

Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

Netto 
za 36 m-cy 

Podatek 

VAT 

23% 

Wartość 

brutto 
za 36 m-cy 

OBRÓT 

energia czynna 609.000 zł/kWh     
opłata handlowa 36 zł/m-c     
inne …..       

DYSTRYBUCJA 

składnik 

jakościowy 
609.000 zł/kWh     

składnik 

zmienny stawki 

sieciowej 

609.000 
zł/kWh 

    

składnik stały 

stawki 

sieciowej 

 

……… zł/kW/m-c 
    

opłata 

przejściowa 
 

……… 
zł/kW/m-c 

    

opłata 

abonamentowa 
36 zł/m-c     

inne …..       

Ogółem za okres 36 m-cy (TARYFA C21)    
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Formularz cenowy dla grupy taryfowej C11 przy prognozowanym zużyciu energii  

w okresie 36 miesięcy - 54.000 kWh 

 

 
TABELA nr 2 

  Zakładana 

ilość w 

okresie 36 

miesięcy 

Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

Netto 
za 36 m-cy 

Podatek 

VAT 

23% 

Wartość 

brutto 
za 36 m-cy 

OBRÓT 

energia czynna 54.000 zł/kWh     
opłata handlowa 36 zł/m-c     
inne …..       

DYSTRYBUCJA 

składnik 

jakościowy 
54.000 zł/kWh     

składnik 

zmienny stawki 

sieciowej 

54.000 
zł/kWh 

    

składnik stały 

stawki 

sieciowej 

 

……… zł/kW/m-c 
    

opłata 

przejściowa 
 

……… 
zł/kW/m-c 

    

opłata 

abonamentowa 
36 zł/m-c     

inne …..       

Ogółem za okres 36 m-cy (TARYFA C11)    
 

 

 

TABELA nr 3 

 Wartość netto 

za okres 36 m-cy 

 

Podatek 

vat 23% 

 

Wartość brutto 

za okres 36 m-cy 

 

Ogółem TARYFA C21  

za okres 36 m-cy 

 

   

Ogółem TARYFA C11  

za okres 36 m-cy 

 

   

SUMA (C21 + C11)  

za okres 36 m-cy 

 

   

 

 

Wartości wykazane w tabeli nr 3 należy przenieść do formularza ofertowego – 

załącznik nr 1 
 

 

Łódź, dnia ......................................                                                            ................................................... 
                                                                                                                                       podpis uprawnionego  

                                                       Przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. 

 

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu – budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135. 

 

 

 Przyłącze I 

a. Moc przyłączeniowa -118 kW 

b. Grupa przyłączeniowa - IV 

c. Moc umowna - 118 kW 

d. Grupa taryfowa - C21 

e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe z złączu kablowym przy ul. Piotrkowskiej 

135 w kierunku instalacji odbiorcy 

f. Licznik   (numer 03509512, rok legalizacji 2014) 

g. Napięcie znamionowe 0,4 kV 

h. tg φ 0,4 

i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2016 r.  

 

Przyłącze II 

a. Moc przyłączeniowa -18 kW 

b. Grupa przyłączeniowa - V 

c. Moc umowna - 18 kW 

d. Grupa taryfowa – C11 

e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych  

w złączu, w kierunku instalacji odbiorców 

f. Licznik  (numer 70500814, rok legalizacji 2010) 

g. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2016 r.  

 

Przyłącze III 

a. Moc przyłączeniowa -15 kW 

b. Grupa przyłączeniowa - V 

c. Moc umowna - 15 kW 

d. Grupa taryfowa – C11 

e. Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych  

w złączu, w kierunku instalacji odbiorców  

f. Licznik   (numer  90013703, rok legalizacji 2014) 
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g. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2016 r.  

 

 

Przyłącze IV 

a. Moc przyłączeniowa -100 kW 

b. Grupa przyłączeniowa - IV 

c. Moc umowna - 100 kW 

d. Grupa taryfowa – C21 

e. Miejsce dostarczania energii – zaciski odpływowe bezpieczników WLZ, w złączu 

kablowym przy ul. Piotrkowskiej 135,  

f. Licznik  (numer  3509541, rok legalizacji 2016) 

g. Napięcie znamionowe 0,4 kV 

h. tg φ 0,4 

i. Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2016 r.  

 

I. Moc przyłączeniowa obiektu (Przyłącze I, II, III, IV) – 251 kW 

 

II. Prognozowany pobór energii elektrycznej ustala się na podstawie faktycznego zużycia energii 

w okresie 12 miesięcy tj. od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r.  w wysokości 221.000 kWh 

(na 12 miesięcy). 

 

 w tym: 

       - zużycie energii w taryfie C21 – 203.000 kWh  (na 36 miesięcy wynosi 609.000 kWh) 

       - zużycie energii w taryfie C11 –  18.000 kWh  (na 36 miesięcy 54.000 kWh) 

 

 

 

    Zamawiający zaznacza, że ww.  zużycie  energii jest szacunkowe i może ulec zmianie. 
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          ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej 

oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135 

 

oświadczam / -y, iż posiadam/ -y aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu 

zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się 

miejsce dostarczenia energii elektrycznej (teren – miasto Łódź). 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia ......................................                                                            ................................................... 
                                                                                                                                       podpis uprawnionego  

                                                       Przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 4a do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej 

oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135 

 

oświadczam / -y, iż spełniam/ -y warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  

( Dz.U.2015.2164. j.t. ze zm.) tzn. : 

 

 

 

1. spełniam warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub   czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2.   spełniam warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3.  spełniam warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4.  spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 
 

 
 

Łόdź, dnia ......................................                                                        ................................................ 

      podpis uprawnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 4b do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej 

oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135 

 

 

oświadczam / -y, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Łόdź, dnia ......................................                                                        ................................................ 

      podpis uprawnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4c do SIWZ 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej 

oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135 

 

 

oświadczam / -y, że podmiot który reprezentuję: 

 

 nie należy do grupy kapitałowej.* 

 należy do grupy kapitałowej, w której skład wchodzą poniższe podmioty:* 

 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

*zakreślić właściwe 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam 

własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

 

 

 

 

Łódź, dnia ......................................                                                               ................................................ 

               podpis uprawnionego 

         Przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

i. Przedmiot umowy. 

ii.  
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. 

2. Dane techniczne dotyczące przedmiotu umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. Sprzedaż, przesył oraz usługa dystrybucji odbywać się będą na warunkach określonych 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze 

zm.), przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami 

niniejszej umowy, a także zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą OSD. 

Obowiązki stron. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1.sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych 

do tej ustawy, 

1.2. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania 

opłat za sprzedaż energii elektrycznej, 

1.3.prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 

 1.4. udzielania na pisemny wniosek Zamawiającego, po rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD 

jego zasadności, bonifikat (o których mowa w Regulaminie Wykonywania Umów 

Kompleksowych) za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii 

elektrycznej, 
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 1.5.udzielania nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych Taryf   

lub Cennika.  

 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD, z której wynika, że OSD 

zobowiązuje się do: 

2.2.dostarczenia energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135, 

2.3. dotrzymania standardów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, 

2.4. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo 

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych 

punktach poboru, 

2.5. obsługi i utrzymania z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej, w tym 

liczników, urządzeń przyłączy, w części stanowiącej sieć OSD, 

2.6. przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego dotyczących 

dostarczania energii elektrycznej z sieci, 

2.7. bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci dystrybucyjnej, 

2.8.udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostaw energii elektrycznej przerwanych z powodu awarii w sieci, 

2.9. powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,  

o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, 

2.10. ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w przypadku awarii do 

niezbędnego minimum. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

3.1. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

3.2. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

3.3. umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy lub OSD dokonania odczytów wskazań 

liczników oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, jak również do należących do niego elementów sieci  

i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, 

3.4. terminowego regulowania należności za energię elektryczną,  
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3.5. utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym 

zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych 

wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia za energię. 

Bilansowanie handlowe. 

1. Zamawiający wyznacza w ramach niniejszej umowy Wykonawcę do realizacji funkcji 

podmiotu odpowiedzialnego za swoje bilansowanie handlowe. Bilansowanie rozumiane jest 

jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do 

rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 

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 oraz 

Operatora Systemu Przesyłowego. 

 

Termin realizacji umowy. 

 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 36 miesięcy tj. od 1 lipca 2016 r.  

do 30 czerwca 2019 r.  

 

Rozliczenia. 
 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające 

iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny 

jednostkowej za kWh podanej w ofercie. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie 

wskazań liczników w wybranej przez Zamawiającego grupie taryfowej według 

odpowiadających im składników cenowych, w miesięcznych okresach rozliczeniowych dla 

taryfy C21 i dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych  dla taryfy C11 i obejmować będzie 

opłaty za obrót i dystrybucję energii elektrycznej według aktualnej taryfy rozliczeniowej. 

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

przez Wykonawcę. 

4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej 

pobranej w poszczególnych punktach poboru oraz wysokości należności z tego tytułu. 
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5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo 

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię 

Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 

6. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

7. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja 

winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

9. Wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążania rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu  

Zamawiającego. 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 % wartości brutto określonej  

w „formularzu ofertowym”.   

 

Zmiany w umowie.  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących 

przypadków: 

1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

1.2.  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony. 

2. Przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmiany cen:  

2.1. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, 

2.2. zmiany cen i opłat z tytułu dystrybucji energii w poszczególnych taryfach 

zatwierdzane przez Prezesa URE, 
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2.3. zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy,  

2.4. wprowadzenie zmian w wyżej wymienionych sytuacjach spowoduje automatyczną 

zmianę postanowień umowy, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu, 

2.5.  o wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie 

cen stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

przesyłając informację o dniu wejścia w życie zmian dotyczących nowej Taryfy lub 

nowych stawek opłat, 

2.6. w pozostałych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna, a cena jest stała przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz  

z obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie 

mogą powstać w związku z realizacją umowy. W przypadku niemożności porozumienia się 

przez strony rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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