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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Huwniki 127 
37-743 Nowosiółki Dydyńskie 

woj. podkarpackie 
Tel. (16) 671 94 50  

       SG.26.2.2.2018 

 

NIP 795-10-55-961       REGON 650958636 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

dla 
przystępujących do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 
na  „Dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy 

Społecznej  
w Huwnikach– wspólny słownik CPV  09310000-5 

 
 
 

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych                   
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami.  

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 

 
 
 

 
Zatwierdzam: 

 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

w Huwnikach 

 

Zofia Ważna-Lisowiec 
 
                        

Niniejsza SIWZ składa się łącznie z  25  stron. 
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy  
z Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją, oraz kompletem 
materiałów przekazanych mu dla opracowania oferty. 
Oferent ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji           
i dokumentów i przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej  pod każdym względem 
zbiorowi dokumentów przetargowych. 
 

 
Huwniki,  07 czerwca 2018  r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 I . ZAMAWIAJĄCY 

            Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3 

 37-700 Przemyśl  

 Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 

 Huwniki 127 

 37- 743 Nowosiółki Dydyńskie 

 woj. podkarpackie 

 tel. (16) 671 94 50  

 adres www: http://dpshuwniki.pl 

 

            II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami w tym 

Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw 

(Dz.U.z 2016r. poz.1020). 
              

 

 III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1.dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego  zgodnie z 

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

2018 poz.755 z póź. zm).  

 

Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w  okresie od 

01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wynosi  60 MWh. 

Moc przyłączeniowa 180 kW. 

Grupa przyłączeniowa  IV 

    Grupa taryfowa  G12w ( z sobotą i niedzielą zaliczona do strefy nocnej), 

    szacunkowe zapotrzebowanie w tym okresie: 32 MWh dla strefy dzień   

     i  28 MWh  dla strefy noc  

Współczynnik mocy  tgφ nie większy niż 0,4             

 

2.Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu wskazanego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 20% 

 

3. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia 

energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  

Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. 

Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może 

ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy  zachowaniu cen 

jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi 

dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 

http://dpshuwniki.pl/
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Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie 

obowiązywania umowy odbywać się będzie  za pomocą układów pomiarowo – 

rozliczeniowych. Rozliczenia  zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej 

odbywać się będą wg. wskazań tych układów pomiarowo –rozliczeniowych. 
 

4.   Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego     

zał. nr 8 do SIWZ, a w szczególności: 
4.1. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do  

 realizacji  zawartej   z Wykonawcą umowy sprzedaży energii  elektrycznej, 

4.2. składania oświadczeń woli w zakresie  wypowiadania dotychczas  

 obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia  usług  

 dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży  energii 

 elektrycznej  lub złożenia oświadczenia  o rozwiązaniu  umowy sprzedaży 

 energii  elektrycznej i świadczenia usług  dystrybucji (umowa 

 kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii  elektrycznej w trybie 

 zgodnego porozumienia stron   dotychczasowemu sprzedawcy energii 

 elektrycznej,  

4.3.  reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem  Systemu 

 Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem  umowy    o        

         oświadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas 

 obowiązującej umowy, tj. w szczególności uzyskania, ustalenia treści  i 

 przedłożenia Zamawiającemu do podpisania niezbędnych  dokumentów, 

 pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku  przez Operatora 

 Systemu Dystrybucyjnego;  
 

 

      IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia, 

4. Zamawiający nie zastosował dialogu  technicznego, o którym mowa w art. 31a 

ustawy Pzp, 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 

6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, 

7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

 
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin realizacji – 01.07.2018 r. – 30.09.2018r. 

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

rozpoczęcia wykonania zamówienia po 01.07.2018r. 
 

 

     VI. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU 

           DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

     a) nie podlegają wykluczeniu; 

     b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

   b.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

 zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-warunek ten zostanie 

 spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

 - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

 w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

 Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, 

 -  zawartą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE 

 Dystrybucja Oddział Zamość S.A., na podstawie której można prowadzić 

 sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego 

 OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.  
 

     b.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym 

 zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

 jest wykazać w sposób szczególny. 

   b.3.  zdolności technicznej i zawodowej - Zamawiający nie stawia w tym 

 zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

 jest wykazać w sposób szczególny. 

 
 

 VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  

 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

 WYKLUCZENIA 
 

 

1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz nie podleganiu wykluczenia z postępowania składane na podstawie 

art.25a ust.1 ustawy Pzp. aktualne na dzień składania ofert wg wzoru – zał. 

nr.3 i 4 do SIWZ; 

 

      Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu.  

        

2. Zamawiający przed  udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia ofert, 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp;  
  

 -  aktualną kserokopię decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej  w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  
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     -  zawartą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. 

 PGE Dystrybucja Oddział Zamość S.A., na podstawie której można 

 prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 

 dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.  

 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24aa Pzp: 
 najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

 oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

4. Oprócz dokumentów i oświadczeń potwierdzających udział w postępowaniu 

 oferta winna  zawierać :  
 

 

5. odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji  o 

działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego,   że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

7. zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert; 
 

     8.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie    

          określonej w niniejszej SIWZ : 

  8.1, Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, w przypadku gdy     

 Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

  8.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie  

 zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

 umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących 

 wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

        zamówienia (w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie   

 ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty 

 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 

 Wykonawców oddzielnie, natomiast dokumenty potwierdzające  spełnianie 

 warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa przynajmniej 

 jeden z Wykonawców lub wszyscy wykonawcy.) 

     9. Formularz oferty wg zał. nr 2 do SIWZ,    

  10. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

 braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
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 zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca załączy do oferty listę podmiotów 

 należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 

 331 z późn. zm ) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej  

 wg zał. nr 5 do SIWZ, 

  11. oświadczenie posiadania umowy z lokalnym  Dystrybutorem,  wg zał. nr 6 

 do SIWZ, 

  12.  Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów; 

  12.1 dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 

 Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w orygi

 nale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonaw

 cę,  

  12.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó

 wienia  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

 podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

 lub te podmioty.  

  12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w spo

 sób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką oso

 by poświadczającej kopię dokumentu   za zgodność z oryginałem).  

  12.4.  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczo

 nej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie 

 nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

 

 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

 DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

 POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

Zamawiający oraz Wykonawca mają obowiązek przekazywać na piśmie.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w 

pkt. 1 można przekazywać również za pomocą  poczty elektronicznej, pod 

warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone przez stronę 

otrzymującą wiadomość (art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.).  

3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:  

 
  Pani Maria Tokarska-Żywczak– sprawy merytoryczne 

tel. (016) 671-94-50  
 

 

 IX.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

 W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 
 

  X.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni 

 licząc od daty terminu składania ofert 
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  XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

    1. Ofertę skierowaną do Zamawiającego należy złożyć w formie pisemnej (pod 

 rygorem nieważności ),w języku polskim, adresując ją do Zamawiającego. 

  2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia. 

    3.  Każdy z Wykonawców  może złożyć tylko jedną ofertę. 

  4. Każda kartka oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i 

 trwale spięta, oraz musi być podpisana przez osobę uprawnioną do 

 reprezentowania Wykonawcy. 

    5.  Oferta, oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

 w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, powinny być 

 sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

 wierszy. 

6.  Ofertę należy składać w zaklejonym nieprzezroczystym i opieczętowanym 

 opakowaniu (np. koperta). 
             Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 

              Huwniki 127 

              37- 743 NOWOSIÓŁKI DYDYŃSKIE 

  7. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem 

 Wykonawcy (musi zapewniać możliwość zwrotu oferty do Oferenta 

 w stanie nie naruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po 

 terminie) oraz posiadać wyraźne oznaczenia:  

 

„OFERTA NA DOSTAWĘ  ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HUWNIKACH” 

Nie otwierać przed godziną  1000   w dniu 21.06.2018 r. 

 

  8. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem 

 odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia 

 oferty, lub jego braku, Wykonawcy składający ofertę ponosi ryzyko z tego 

 faktu wynikające. 

      9.  Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając 

 ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one 

 udostępniane.  

 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i 

 stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice 

 przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.  
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       XII.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego -  Sekretariat DPS bud. D  

w terminie do  dnia 21.06.2018 r. do godz. 945        

2. W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie 

Zamawiającego w podanym wyżej terminie.  

3. Oferty, złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 

zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. o godz. 10 00 w siedzibie 

Zamawiającego bud. D  parter - pok. Nr 4 (dział administracyjno- 

gospodarczy) 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.  

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

9. Podczas otwarcia ofert podaje się dane zawarte w ofertach wg wymagań 

art.86 ust.4 Ustawy. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień   dotyczących treści ich ofert. 

11. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną bezzwłocznie 

poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej dokonanej przez 

Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

      XIII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

  1.   Cenę oferty  oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto  

        określonych w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.    

        Kwota szacowanego zużycia energii (MWh) zawarta jest w   zał. nr 2 do  

        SIWZ, powiększona o należny podatek VAT. 

  2.   Ceny jednostkowe netto oferty muszą być wyrażone z dokładnością  

        do czterech miejsc  po przecinku, ceny brutto oferty zawarte w formularzu  

        oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone z dokładnością  

        do  czterech miejsc po przecinku. 

  3.  Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej 

        w dniu składania oferty. 

  4.  Zmiana cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formula

 rzu cenowym ulegnie zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących 

 zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obo

 wiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo 

 Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wyko

 nawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

 praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, 

 ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikająca z obo

 wiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 

 zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy. 
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     5. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty 

 związane z wykonaniem zamówienia. 

     6.   Cena nie podlega waloryzacji 
 

     Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w formularzu     

 oferty i innych dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN. 

 
     XIV.  OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ     

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

      Kryteria i sposób oceny ofert 

 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

jest: cena 

2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast 

pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

Cmin / Cx * 100  = ilość punktów  

gdzie: 

Cmin – najniższa cena, ze wszystkich ofert ważnych i nieodrzuconych, 

Cx – cena oferty badanej, 

 

3. Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po 

            przecinku. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

           wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 art. 87 

Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

6. Zamawiający poprawia w ofercie:  

 

 a)   oczywiste omyłki pisarskie,  

 b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

 rachunkowych dokonanych poprawek, 

 c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

 warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

 poprawiona, 

 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie zgodzi się w terminie 

 trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez 

 Zamawiającego w ofercie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

 specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych 

 zmian w treści oferty. 
 

 7.    Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 

 7.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

 zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

 Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a także 

 nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

 streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 

 przyznaną ofertom, 

 b) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

 faktyczne i prawne, 

 c) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

 zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego 

 upływie umowa   w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

 7.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

 zamieszcza  informację, o której mowa w ppkt 7.1. na stronie internetowej: 

 http://dpshuwniki.pl.  

  7.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

 podpisaniem umowy, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania 

 umowy, zobowiązany jest do: 

 a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 

 ubiegających   się  o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy), 

 b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i 

 okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 

 
 
 

  XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ   

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie w powyższym 

powiadomieniu wezwany do podpisania Umowy. 

3. Zamawiający określi również dzień podpisania Umowy zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych ( art. 94 ustawy). 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
 
  XVI.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

  WYKONANIA UMOWY. 

 

 Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania 

 umowy. 
 

XVII. WZÓR UMOWY 
 

  Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w zał. nr 7 do SIWZ. 
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    XVIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH          

 W TOKU POSTĘPOWANIA 

 

  1.  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują 

 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny w 

 uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

 naruszenia przez Zamawiającego przepisów powyżej przywołanej ustawy. 

  2.  Pozostałe zasady środków ochrony prawnej zostały określone w art. 179 do 

 198 ustawy. 
 

XIX.     INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH   

     UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art 67 ust. 1 pkt 7 uPzp. 

 

XX.      INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  

      NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  Z  ZASTOSOWANIEM  AUKCJI 

       ELEKTRONICZNEJ. 
 

Zamawiający  nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

 

Załączniki do SIWZ : 

 

      1.  Formularz cenowy – załącznik nr.1 do SIWZ 

   2.  Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ, 

   3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3 do SIWZ, 

   4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ, 

   5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy   

  kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia  

       2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych- załącznik nr 5 do SIWZ 

   6. Oświadczenie dotyczące posiadania umowy z OSD – załącznik nr 6 do  

  SIWZ, 

   7. Wzór umowy na dostawę energii elektryczne załącznik nr 7 do SIWZ 

  8. Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu TPA – załącznik nr 8 do  

  Umowy. 

 

U W A G A   ! ! ! 

Wszystkie kserokopie zaświadczeń i oświadczeń powinny posiadać 

poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie „potwierdzam za zgodność z 

oryginałem” podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty lub podpisem 

pełnomocnika oferenta. /Pełnomocnictwo oferenta winno być wtedy  dołączone do 

oferty/.  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 

W sprawach  nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie: 

 1.ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 2.Kodeks cywilny 
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Załącznik 1 
      

 

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

  miejscowość i data 

Nazwa i adres oferenta 

 

 

 

 Dom Pomocy Społecznej 

                 Huwniki 127 
 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 
 

 

WZÓR 
FORMULARZ  CENOWY 

 

 

 Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz 

złożoną ofertą przedstawiamy ofertę cenową na poszczególny przedmiot zamówienia: 

 

 

 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Ilość Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

Stawka 

VAT 

 

 [%] 

Wartość 

netto 

( 4 x 5) 

[zł] 

Wartość 

brutto 

 

[zł] 

Wartość 

VAT 

 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Energia elektryczna 

 

Grupa taryfowa ⃰…...... 

kWh 60000 
 

 

  

    

Ogółem:   

 

  

Słownie złotych ( brutto )........................................................................................................... 
 

⃰ W przypadku zaproponowania  grupy taryfowej dwustrefowej /dzień, noc/, proszę do obliczeń 

przyjąć szacowane zużycie na zasadach określonych w SIWZ tj.  dzień  32000 kW,                  

noc 28000 kW.  

 
Ceny jednostkowe proszę podać do czterech miejsc po przecinku 

 

 

………………………………………… 
                  pieczęć i podpis oferenta 
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Załącznik 2 
 

                                                                                                                       
 

 

          

Pieczątka firmowa Dostawcy  
 

WZÓR 

O F E R T A 

 
„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę  

energii elektrycznej dla  

 Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach”. 

 
1. Zamawiający. 

Zamawiającym jest  Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,  

       Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127,  

37-743 Nowosiółki Dydyńskie. 
 

2.   Nazwa i siedziba Dostawcy. 

Nazwa Dostawcy ....................................................................................................... 

 Siedziba Dostawcy ....................................................................................................... 

Osoba do kontaktu ....................................................................................................... 

Telefon ....................................................................................................... 

Faks ....................................................................................................... 

NIP ....................................................................................................... 

REGON ....................................................................................................... 

 

3. Oferuję dostawę energii elektrycznej  w ilości 60 MWh na zasadach określonych w SIWZ i 

załącznika Nr 8 stanowiącego wzór Umowy za kwotę brutto ..................................... PLN 

(słownie złotych): 

..............................................................................................................................  w tym 

podatek VAT   …................................  ( słownie złotych) 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. z tym że 

sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do 

niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w 

tej Umowie. 

 

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 będzie podlegała 

zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej 

zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

7. Zamówienie zrealizuję w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 
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8. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

 

9. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową. Do dokumentów 

postępowania nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

 

10. Zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego do zawarcia Umowy na warunkach 

przedstawionych we wzorze Umowy, który akceptuję bez zastrzeżeń. 

 

11. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności  za dostarczoną energię. 

 

12. W ofercie uwzględnione zostały wszystkie wyjaśnienia, których na etapie poprzedzającym 

złożenie oferty  udzielił Zamawiający. 

13. Oświadczamy że nasze przedsiębiorstwo jest średnim lub małym przedsiębiorstwem: 

tak 

nie  

14. Załącznikami do niniejszej oferty  są: 

    1)  ….................................. 

    2) …..................................... 

    3) ….................................... 

    4) ….................................... 

 

 

Oferta składa się z ….. stron. 
 

 
 

 
............................., dnia ................ .2018 r. 

 

 

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

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 

              do reprezentowania Dostawcy 
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 Załącznik nr 3 

         Zamawiający: 

 

                                                                                                         Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 
            Huwniki 127 

                   37- 743 Nowosiółki Dydyńskie 
 

 

 

Wykonawca: 

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

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

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę energii elektrycznej  

dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą 

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

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

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

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w 

następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

 
Zamawiający: 

                                                                                                                              

                                                                                                           Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 
              Huwniki 127 

                       37- 743 Nowosiółki Dydyńskie 
 

Wykonawca: 
…………………………………………………………

…………………… 

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

…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę energii elektrycznej  

dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

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

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

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

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

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

…………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

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

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie 
internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty. 

 

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

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

...................................., dnia ....................... 2018 r. 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę energii elektrycznej  

dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, oświadczam, co następuje: 

  

4. należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu 
przedkładam listę  

 

5. nie należę do grupy kapitałowej * 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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·Załącznik 6 do SIWZ 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………….. 

 

 

 

 

·OŚWIADCZENIE POSIADANIA UMOWY  

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach ” 

oświadczamy iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną generalną umowę dystrybucyjną z PGE 

Dystrybucja oddział Zamość S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem jej sieci 

dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego. 

 

 

 

  

 

 

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

miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osob/y  

                                                                                         upoważnionej/ych do reprezentowania firmy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 

 

 
 
                                                               Załącznik nr  7 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA …….. 

 

          zawarta w dniu  …………………  r. w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim 

ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795-20-68-339, Dom  Pomocy Społecznej 

Huwniki, Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki  Dydyńskie  reprezentowanym przez:  

 

   Zofię Ważną- Lisowiec – Dyrektora 

 zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”  

 

            a  
……………………………………………………………………………………………… 

 
 reprezentowanym przez : 
………………………………………………………………………………………………. 
Wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ……………………………………      
 
NJP………………………………….. REGON…………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zmianami w tym Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
innych ustaw (Dz.U.z 2016r. poz.1020) – zwanej dalej „Pzp”, o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą                             

i zakupem energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na zasadach 

określonych  w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U.2018.755 z 

póź.zm.) oraz  w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 

opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą generalną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

właściwym dla Zamawiającego, w ramach której OSD zapewnia świadczenie usług dystrybucji na rzecz 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące                                

się świadczeniem usług dystrybucyjnych; 

b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca  ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej 

Umowy; 

c) Umowa – niniejsza umowa, 

d) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej                  

przez obiekty Zamawiającego; 

e) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 

elektrycznej; 

f) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

g) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 

rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 

h) taryfa – zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczną. 
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§ 2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii 

elektrycznej. Wykonawca dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości pobranej energii +/- 20%. 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami                      

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych                            

w dokumentacji przetargowej.  

4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla wymienionych 

wyżej obiektów określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD. 
 

§ 3 

Standardy jakości obsługi 
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi dotyczące sprzedaży energii 

elektrycznej dla Zamawiającego przysługuje mu prawo do bonifikaty- zgodnie z zasadami określonymi 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 (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) 

lub w każdym późniejszym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 
 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 
Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

·Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

·Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, 

·Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości  rocznego 

zużycia. 

§ 5 

Zasady rozliczeń 
Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej 

(netto) określonych w dokumentacji przetargowej, które wynoszą: 
 
Grupa taryfowa ….................. 

 

 Cena jednostkowa netto …............................................ 
                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Zmiana cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym ulegnie zmianie 

w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub 

zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo 

Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikająca z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga 

aneksu do umowy.  

2. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

jako suma iloczynu ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii 

elektrycznej, określonych w Umowie. 

3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki. 

4. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 

dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu 

pomiarowo – rozliczeniowego. 
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5. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 

dostosowane będą do okresów przekazywania odczytów od OSD. 

6. Zamawiający żąda aby faktura zawierała całościowe zużycie danego segmentu. 
 

§ 6 

Płatności 

·1. Płatnikiem należności za energię jest: 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 

 Huwniki 127 

 37- 743 Nowosiółki Dydyńskie 

 woj. podkarpackie 

 tel. (16) 671 94 50  

            adres www: http://dpshuwniki.pl 

 

·2. Strony zgodnie ustalają, że w okresie rozliczeniowym będzie wystawiona faktura VAT płatna  w 

terminie 30 dni od daty wystawienia. Za przekroczenie terminu płatności faktury VAT za każdy dzień 

opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe. 

·3.  Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. 

·4. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Sprzedawcy przysługuje prawo do 

naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

·5. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 

elektryczną. 

·6. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
 

§ 7 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw. 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ….07.2018 r. lecz nie wcześniej niż od daty wejścia w życie umowy   

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej przez Zamawiającego  z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego  a także  po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30.09.2018 r. 

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej                         

przez Wykonawcę. 

4. Dla realizacji Umowy w zakresie punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej 

pozostaje ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem 

rozwiązania niniejszej Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług dystrybucji 

została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym 

powyżej, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

7. „ Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, 

z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za 

świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie 

terminu płatności.” 
 

 

 

 

 

 

 

http://dpshuwniki.pl/
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§8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okoliczności 

określonych w § 5 ust.1. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu  dla 

każdej ze Stron. 
 

 
           Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 
  

 

 
……………………..............……                                                                                    …………………………………  
      (pieczątka i podpis)                                                                                           (pieczątka i podpis 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 8 do SIWZ 

PEŁNOMOCNICTWO 

  

_______________________________ 

 _______________________________ 

   (dane klienta)       (dalej: Zamawiający) 

 reprezentowany przez:                                                                  

                                           (dane osoby / osób reprezentujących) 

Zamawiający niniejszym upoważnia: 

_______________________________ 

____________________________ 

  (dane Sprzedawcy)    (dalej: Wykonawca) 

 reprezentowany przez:                                                                   

                                           (dane osoby / osób reprezentujących) 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji  zawartej                                   

z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie (i) wypowiadania dotychczas  obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług  dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży 

energii elektrycznej  lub złożenia oświadczenia (i) o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii  elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie zgodnego porozumienia stron  dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego                        

w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas 

obowiązującej umowy, tj. w szczególności uzyskania, ustalenia treści i przedłożenia Zamawiającemu do 

podpisania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego;  

Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa udziela                             

się na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas trwania umowy sprzedaży. 

 

 

 

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

                                                                                                                                          podpis 

 

 


