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G.271.7.2015
ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara
……………………………….
Rychwał, 10 listopada 2015 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

na „Dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów

gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych”
SPECYFI KACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI A (SI WZ)

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strony internetowe:
Godziny urzędowania:

Gmina Rychwał
311019190
665 292 19 30
Rychwał
Plac Wolności 16
www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

znak postępowania: G.271.7.2015
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Definicje:
Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto określenia:
1. Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego,
2. Zamawiający – należy przez to rozumieć gminę Rychwał,
3. Specyfikacja lub „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia,
4. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
5. Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia,
6. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
określony w SIWZ,
7. OSD - należy przez to rozumieć Operatora Systemu Dystrybucji,
8. PPE - należy przez to rozumieć punkt poboru energii.
I. Zamawiający
Gmina Rychwał, reprezentowana przez Burmistrza Rychwała.
II Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą.
2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 – 46
ustawy.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przygotowania
i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz powołane w SIWZ.
6. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby
budynków i obiektów gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 09.00.00.00-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
CPV 09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej czynnej do
budynków i obiektów Gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych w tym do:
2.1 Budynków Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale;
2.2 Zespołu Szkół w Rychwale i szkół podstawowych;
2.3 Domów kultury;
2.4 Obiektów sportowych;
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2.5 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale;
2.6 Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale
2.7 Oświetlenia ulicznego i drogowego;
2.8 Przedszkola Samorządowego;
2.9 Budynków i obiektów PGKiM Sp. z o.o.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz budynków i obiektów gminy
Rychwał i jej Jednostek Organizacyjnych tj. wykaz Punktów Poboru Energii zwanych
w SIWZ „PPE”, określa Załącznik Nr 7 do SIWZ.

4.

W toku realizacji przedmiotu zamówienia Płatnicy poszczególnych PPE rozliczać się
będą z Wykonawcą za wykonane dostawy na podstawie faktycznie pobranej energii wg
cen jednostkowych netto wskazanych w Formularzu cenowym Wykonawcy
sporządzonym wg Załącznika nr 1b do SIWZ.

5.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia
Umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

6.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia w Zadaniu
Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg Załącznika Nr 1a do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

7.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 20% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw jak opisane
w przedmiocie zamówienia tj. na potrzeby nowych budynków i obiektów gminy Rychwał
i jej jednostek organizacyjnych.

8.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona
następujące czynności w odniesieniu do PPE Zamawiającego, do których odnosi się
zamówienie. Zgłosi OSD do realizacji zawartą z Zamawiającym Umowę w sprawie
niniejszego zamówienia niezwłocznie po jej zawarciu. Operatorem Systemu Dystrybucji jest
Energa - Operator S.A.

9. Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich
dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe
i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
12. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
13. Zamówienie nie jest realizowane w ramach umowy ramowej.
IV. Termin wykonania zamówienia.
- data rozpoczęcia: 01.01.2016 r. jednakże nie wcześniej niż z dniem
pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy,
- data zakończenia: 31.12.2016 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.1.1 Wykonawca winien wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania Umowy dostawy energii
elektrycznej czynnej do PPE Zamawiającego oraz;
2.1.2 w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – posiada
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD,
2.1.3 w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – posiadają
aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.2 Wiedza i doświadczenie
Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania
dostaw odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał lub
wykonuje w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy (umowy) dot.
dostawy energii elektrycznej czynnej realizowane przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł;
2.3 Potencjał techniczny
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tzn. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
3. W przypadkach określonych w art. 24 ustawy wykonawca zostanie wykluczony
z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu.
1.
−
−
−
−

−

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru –
załącznik nr 2);
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie
wykonywania Umowy dostawy energii elektrycznej czynnej do PPE Zamawiającego;
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej);
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - (wg załączonego
wzoru – załącznik nr 5) – zamawiający żąda wykazania co najmniej 2 dostaw (umów)
dot. dostawy energii elektrycznej czynnej realizowane przez okres nie krótszy niż 6
miesięcy, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Wykonawca, korzystający z zasobów innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załączonego wzoru – załącznik
nr 3);
− 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
Uwaga:
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z urzędu
skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego
ze wspólników.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
− lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej,
5. Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
− formularz ofertowy – załącznik nr 1a, upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
− formularz cenowy – załącznik nr 1b;
− oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD – dotyczy
wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej;
Oświadczenia i formularz oferty winny być podpisane przez wykonawcę lub osoby
występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa. W przypadku działania przez
pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
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porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest
bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień,
w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub
faksu.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Piotr Kwieciński – tel. 63 248 10 01 w. 20, p.kwiecinski@rychwal.pl - w zakresie
przedmiotu zamówienia,
Iwona Popieluch – tel. 63 248 10 01 w. 40, fundusze@rychwal.pl - w zakresie procedury
przetargowej,
Karolina Małolepsza – tel. 63 248 10 01 w. 14, przetargi@rychwal.pl - w zakresie
procedury przetargowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia,
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami - załącznikami.
4. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach (jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony).
5. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie
dotyczy”.
6. Ofertę należy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych
i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo
zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
7. Niedopuszczalne jest użycie korektora w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Każda
zapisana strona oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.
8. Ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał i opatrzyć nazwą postępowania:
„Oferta na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy
Rychwał i jej jednostek organizacyjnych. Nie otwierać przed 18.11.2015 r. godz. 10:00”
9. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator.
10. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa
oświadczenie o wycofaniu oferty, w kopercie posiadającej swój identyfikator w postaci
pieczęci firmy, z naniesionym na niej dodatkowym napisem:
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„Wycofanie oferty na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków
i obiektów gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych.”
11. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej
złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę, sporządzoną wg powyższych zasad oraz
z naniesionym napisem:
„Zmiana

oferty na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów
gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych.”

12. Zaleca się zachować kopie złożonej oferty.
13. Jeżeli wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed
upływem terminu do składania ofert.
14. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty
alternatywne zostaną odrzucone.
XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał, w sekretariacie, lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania
oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta
w Rychwale.
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.11.2015 r. o godz. 09:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, pokój nr 10.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się
do zmienionego terminu.
6. O zmienionym terminie zamawiający powiadomi wykonawców, zamieszczając informację
na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl .
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1a do
SIWZ) cenę za realizację całego zamówienia. Kwotę podatku VAT należy określić
w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
2.
Cenę oferty należy obliczyć w Formularzu cenowym (Załącznik Nr 1b do SIWZ)
zgodnie ze sposobem wskazanym w pkt 3 wraz ze wskazaniem cen jednostkowych
netto w zł/ kWh:
C11 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C11,
C12w1 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C12w – strefa szczytowa
C12w2 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C12w – strefa pozaszczytowa
C21 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C21,
3.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
C N = ( 501550 * C 11 + 42 * 12 * O h1 ) + ( 23400 * C 12 w1 + 54550 * C 12 w 2 + 16 * 12 * O h 2 ) +

(207000 * C

21

+ 2 * 12 * O h 3

)
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gdzie:
CN – cena oferty netto,
C11 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C11,
Oh1 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C11, za rozliczenie
odbiorców - zł/m-c,
C12w1 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C12w – strefa szczytowa,
C12w2 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C12w – strefa pozaszczytowa,
Oh2 –opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C12w za rozliczenie
odbiorców - zł/m-c,
C21 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C21,

4.
5.

6.

7.

Oh3 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C21, za rozliczenie
odbiorców - zł/m-c,
Podane w ust. 3 wielkości kWh wynikają bezpośrednio z danych zawartych
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ceny jednostkowe netto za dostawę
należy przedstawić w formacie 0,0000 zł tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
Zadeklarowane w ofercie ceny jednostkowe netto zawierają wszystkie koszty niezbędne
do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ i stanowią
podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Rozliczenie następować w cyklu miesięcznych w oparciu o faktycznie zrealizowane
dostawy na podstawie cen jednostkowych netto.
W przypadku zmiany ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VAT
w toku realizacji niniejszej Umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona
o kwotę podatku akcyzowego i kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień
wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku akcyzowego i podatku VAT nie wymaga
zmiany Umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez
Wykonawcę stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie.
1. Cena ofertowa brutto - WAGA kryterium 97%
Punktacja: punkty za cenę : P c = (C n : Co) x K p
gdzie:
C n – najniższa cena ofertowa
C o – cena ofertowa oferty badanej
K p – współczynnik proporcjonalności równy 97 pkt.
Cena ofertowa Co stosowana do obliczeń powinna być obliczona przez Wykonawców
wg wzoru dot. opisu sposobu obliczania ceny oferty niniejszej SIWZ.
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2. Termin płatności – maksymalnie 3 pkt - WAGA kryterium 3%
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy termin płatności faktury,
maksymalna liczba punktów 3.
Termin płatności wynoszący od 7 do 13 dni - 0 pkt.
Termin płatności wynoszący od 14 do 20 dni - 1 pkt.
Termin płatności wynoszący od 21 do 29 dni - 2 pkt.
Termin płatności wynoszący 30 dni - 3 pkt.
Termin płatności faktur należy podać w dniach (np. 7, 14, 21, 30 dni). Podanie wyższej
liczby dni niż 30 zostanie przyjęte jako maksymalny poziom 30 dni. Podanie niższej
liczby dni niż 7 zostanie przyjęte jako minimalny poziom 7 dni.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oraz w niniejszej SIWZ, a także zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria oceny ofert i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną według
opisanej powyżej metodologii oceny.
XIV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców
uczestniczących w postępowaniu.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze. Jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie została odrzucona żadna oferta
i nie wykluczono żadnego wykonawcy zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem
terminu 5 dni.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, warunki umowy.
1. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów
art. 139-151 ustawy.
2. O dacie zawarcia umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
3. Faktura wykonawcy za wykonaną pracę zostanie zrealizowana przelewem na konto po
dostarczeniu faktury zamawiającemu.
4. Istotne postanowienia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość
dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Zał. Nr 6 do
SIWZ).
7. W pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia ogólne obowiązujące
u Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one sprzeczne z przepisami ustawy
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Prawo zamówień publicznych oraz ww. istotnymi postanowieniami umowy zawartymi
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
8. Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy będzie on
zawierał istotne dla stron postanowienia zawarte w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych
okoliczności:
− w przypadku wyłączenia budynku i obiektu lub budynków i obiektów z zasilania
Zamawiający ograniczy zakres przedmiotu zamówienia. W związku z ograniczeniem
przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zaś rozliczenie nastąpi zgodnie z
dyspozycją wyrażoną w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ,
− nastąpi wzrost (obniżenie) zużycia ilości energii elektrycznej wg wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego,
− nastąpi zmiana mocy umownej,
− nastąpi zmiana grupy taryfowej,
− konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub w okolicznościach Siły Wyższej,
− zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
− zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa.
XVII. Środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198 ustawy przysługują wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środkami
ochrony prawnej są w niniejszym postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być
wnoszone zgodnie z postanowieniami ustawy. Ponadto wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.
180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
XVIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia
w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Pytania powinny być składane na piśmie (zamawiający w celu przyspieszenia obiegu
informacji - zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem oraz pocztą
elektroniczną), z dopiskiem:
„Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy Rychwał
i jej jednostek organizacyjnych - zapytanie”
na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień wysyłając treść zapytania
wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania do wszystkich wykonawców,
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którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść
zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt
późnego zgłoszenia pytań.
5. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub zmienić treść
dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w wyniku uwag wykonawców.
Każde uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść SIWZ. Informacja o uzupełnieniach
bądź zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
6. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert przez wykonawców w celu
umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie. Informację o przesunięciu terminu
składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
7. Otwarcie ofert jest czynnością jawną, w której mogą wziąć udział obecni wykonawcy. Do
wiadomości uczestniczących w otwarciu ofert zostaną podane:
Przed otwarciem ofert:
- kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Po otwarciu ofert:
- nazwy i adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- termin wykonania zamówienia.
Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania
przetargowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w toku dokonywania oceny ofert
każdego wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty.
Wszystkie żądane przez komisję przetargową wyjaśnienia muszą być złożone przez
wykonawcę na piśmie i stają się integralnym składnikiem złożonej oferty.
XIX. Unieważnienie przetargu.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93
ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje równocześnie wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
XX. Ogłoszenie wyników przetargu.
Na podstawie art. 92 ustawy zamawiający zawiadomi uczestników postępowania o wyborze
najkorzystniejszej oferty Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
XXI Załącznik do SIWZ
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1a);
2. Formularz cenowy (załącznik nr 1b);
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy
Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2);
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia
z przyczyn określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 3);
4. Informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
5. Wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 5).
6. Projekt umowy (załącznik nr 6);
7. Wykaz punktów poboru energii (załącznik nr 7).
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Formularz ofertowy - Załącznik nr 1a

Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
62 – 570 Rychwał

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Adres do korespondencji ..............................................................................................................
NIP................................................................... REGON............................................................
Numer telefonu ................................................ Numer faksu.......................................................
E-mail: ............................................................. Strona www: ....................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy
Rychwał i jej jednostek organizacyjnych
ogłoszonym na stronach internetowych www.portal.uzp.gov.pl, www.bip.rychwal.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:
1) Oferujemy wykonanie dostaw objętych postępowaniem, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za łączną cenę w kwocie:
netto: ....................................................PLN
(słownie: ……………….................................................... .................................................),
podatek VAT: .................................... PLN,
brutto: .................................................. PLN
(słownie: ............................................................................................... ..............................).
2) Kryterium dodatkowe – termin płatności
Dodatkowe kryterium
Termin płatności

należy podać w dniach
(np. 7, 14, 21, 30 dni)*

……………. dni

*Podanie wyższej liczby dni niż 30 zostanie przyjęte jako maksymalny poziom 30 dni. Podanie niższej
liczby dni niż 7 zostanie przyjęte jako minimalny poziom 7 dni.

3) Podana cena w formularzu ofertowym i cenowym, będzie obowiązywać w okresie
ważności umowy i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych
w SIWZ oraz w projekcie umowy.
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4) Dostawy
stanowiące
przedmiot
zamówienia
od ..................................... do .....................................

wykonamy

w

terminie

5) Oświadczam, że:
a) zadeklarowane w Formularzu cenowym ceny jednostkowe netto zawierają wszystkie
koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ
i stanowią podstawę do rozliczeń w toku realizacji Umowy w sprawie niniejszego
zamówienia;
b) złożona w załączeniu do oferty polisa lub inny dokument potwierdzający, że jestem
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia jest opłacona;
c) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem;
d) zawarty w SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy na ww. warunkach, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego;
e) zastrzegam / nie zastrzegam * w trybie art. 8 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w odniesieniu
do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż
nie mogą być one udostępniane:
…………………………………………………………………………………………
6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.*
Następujący zakres zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
- zakres rzeczowy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie załączniki muszą zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku
i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim
zmian przez wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy’’
Oferta została złożona na ………………. ponumerowanych stronach.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1b
………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy
Rychwał i jej jednostek organizacyjnych
Ceny jednostkowe dostawy energii elektrycznej czynnej
w okresie realizacji Umowy w spawie niniejszego zamówienia od dnia 01.01.2016 r. do dnia

31.12.2016 r.
Cena jednostkowa Kwota podatku** Cena jednostkowa
netto*
VAT
brutto
(zł/ kWh)
(zł/ kWh)
(zł/ kWh)

Rodzaj grupy taryfowej

Taryfa C11 (C11)
Opłata handlowa dla taryfy C11 zł/m-c

( Oh1)
(C12w1)

Taryfa C12w – strefa szczytowa

(C12w2)

Taryfa C12w – strefa pozaszczytowa
Opłata handlowa dla taryfy C12w zł/m-c

( Oh2)

Taryfa C21 (C21)
Opłata handlowa dla taryfy C21 zł/m-c

( Oh3)

OGÓŁEM WARTOŚĆ CN*** NETTO w zł
KWOTA PODATKU VAT** w zł
CENA ZAMÓWIENIA (KWOTA BRUTTO) w zł
* według stawki podatku akcyzowego obowiązującego w dniu składania niniejszej oferty
** według stawki VAT obowiązującej w dniu składania niniejszej oferty
***wyliczona zgodnie z poniższym wzorem w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w powyższej tabeli:

C N = (501550 * C11 + 42 * 12 * Oh1 ) + (23400 * C12 w1 + 54550 * C12 w 2 + 16 * 12 * Oh 2 ) +

(207000 * C

21

+ 2 * 12 * Oh 3

)

gdzie: CN – cena oferty netto,
C11 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy taryfowej C11,
Oh1 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C11, za rozliczenie odbiorców - zł/m-c,
C12w1 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy taryfowej C12w – strefa
szczytowa,
C12w2 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy taryfowej C12w – strefa
pozaszczytowa,
Oh2 –opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C12w za rozliczenie odbiorców - zł/m-c.
C21 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy taryfowej C21,
Oh3 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C21, za rozliczenie odbiorców - zł/m-c,

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę
energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy Rychwał i jej
jednostek organizacyjnych, tj.:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Dysponuję potencjałem

techniczny oraz

osobami zdolnymi do wykonania

niniejszego zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
a tym samym spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę
energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy Rychwał i jej
jednostek organizacyjnych, tj.: w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
zgodnie z zapisami którego: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
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lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

18

Sygnatura akt: G.271.7.2015

Zamawiający: Gmina Rychwał

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów
gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4

INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej czynnej
na potrzeby budynków i obiektów gminy Rychwał i jej jednostek organizacyjnych
oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast Informacji
o przynależności składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
* niniejszą Informację/Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 5
………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

L.p.

Przedmiot i miejsce
wykonania dostaw

Okres realizacji

Odbiorca
dostaw

Wartość
wynikająca z zawartej
umowy (z VAT) w PLN

Do powyższego wykazu, wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że
dostawy wykonywane były terminowo i z należytą starannością.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6

Projekt umowy
UMOWA DOSTAWY NR …
(zamówienie publiczne nr G.271.7.2015)

W dniu .................. w Rychwale pomiędzy:
Gminą Rychwał, Plac Wolności 16 , 62-570 Rychwał,
NIP: 665 292 19 30, REGON: 311019190, tel. 63 248 10 01, fax: 63 248 10 55,
e-mail: sekretariat@rychwal.pl
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
a
..................................................................................................................................................
NIP:............................................................REGON: ...........................................................
telefon:....................................,faks: ..............................., e-mail: .......................................
zwaną dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną przez :
.......................................... – Właściciela
Zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.),
zwanej w treści Umowy „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii
elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów gminy Rychwał i jej jednostek
organizacyjnych opublikowanego w BZP Nr …………. z dnia …………..- Znak sprawy:
G.271.7.2015.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§2
Definicje
Oferta Wykonawcy - oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Umowy.
Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron,
wynikające z niej i związane z jej realizacją.
Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Umowy.
OSD - należy przez to rozumieć Operatora Systemu Dystrybucji.
PPE - należy przez to rozumieć Punkt Poboru Energii.

§3
Postanowienia wstępne
1. Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywa się na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn.
zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do
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ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.
2012 r. poz. 121 z późn. zm., zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), zasadami określonymi
w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy oraz Ofertą Wykonawcy.
2. Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do ENERGA-OPERATOR S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający
będzie miał podpisane umowy o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia
realizacji Umowy. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki dostawy energii
elektrycznej czynnej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną Nr
…………………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§4
Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej czynnej do obiektów
Zamawiającego i Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego wymienionych
w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, stanowiącym integralną część niniejszej
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostawy energii elektrycznej czynnej z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych wskazanych w § 7 niniejszej Umowy,
b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,
c) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
dostawy energii elektrycznej czynnej do obiektów objętych niniejszą Umową.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej
Umowy,
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych z dostawą energii elektrycznej czynnej.
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności
w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej, do których odnosi się Umowa.
Zgłosi OSD do realizacji zawartą z Zamawiającym niniejszą Umowę niezwłocznie po jej
zawarciu,
Strony zobowiązują się do:
a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ
na rozliczenia za energię;
b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania
dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub
indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§5
Bilansowanie handlowe
1. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe realizacji umów dostawy energii elektrycznej zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości
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dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach
dla każdego okresu rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych
do OSD, przysługują Wykonawcy.
1.

2.
3.

4.

§6
Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:
1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym
zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,
2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności
przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,
3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego
zdarzenia lub jego skutków.
Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.
W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu
przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa.
Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony
o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.
Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej
zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej
staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.

§7
Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości dostawy energii elektrycznej czynnej oraz nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej czynnej do obiektów
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków Siły Wyższej,
awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń
dokonywanych przez OSD.
§8
1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres dostaw stanowiących przedmiot
umowy:
1) ...................................................................................................................................
2) ……………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres dostaw stanowiących
przedmiot umowy:
1)
…………………………………………………………………………………
2)
...............................................................................................................................
3. W przypadku powierzenia części dostaw Podwykonawcy Wykonawca bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności podjęte przez Podwykonawcę.
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4. Zlecenie wykonania części dostaw Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw.
§9
Ceny jednostkowe będące podstawą do rozliczeń
1. Zgodnie z Formularzem cenowym zawartym w Ofercie Wykonawcy podstawą do
rozliczeń w toku realizacji umowy są poniższe ceny jednostkowe netto za dostawę energii
elektrycznej czynnej w zł / kWh oraz opłata handlowa za rozliczenie odbiorców – 1 punkt
zł / m-c.
1) C11 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C11 - ……………………….,
2) Oh1 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C11, za rozliczenie
odbiorców - …………………… zł/m-c,
3) C12w1 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla
grupy taryfowej C12w – strefa szczytowa ……………………….,
4) C12w2 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla
grupy taryfowej C12w – strefa pozaszczytowa……………………….,
5) Oh2 –opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C12w za rozliczenie
odbiorców - …………………… zł/m-c,
6) C21 – cena jednostkowa za dostawę 1 kWh energii elektrycznej czynnej dla grupy
taryfowej C11 - ……………………….,
7) Oh3 – opłata handlowa (za jeden punkt poboru) dla taryfy C21, za rozliczenie
odbiorców - ……………………
2. Cena wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ulegnie zmianie wyłącznie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
§ 10
Rozliczenia
1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy w wysokości
określonej w § 9 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej czynnej na podstawie
wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych
przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, powiększone o podatek VAT w stawce
obowiązującej na dzień wystawiania faktury.
2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej czynnej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za
energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę
jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek
energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy
w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego
dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość
poboru energii elektrycznej czynnej oraz inne udokumentowane okoliczności mające
wpływ na wielkość poboru tej energii.
3. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
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4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną czynną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty
uprzednio wystawionych faktur.
5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń należności za energię elektryczną czynną:
a) należności za energię elektryczną czynną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę,
b) faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie
do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od
OSD.
§ 11
Płatności
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dla właściwego Płatnika wskazanego
w ust. 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z cyklem rozliczeniowym stosowanym przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2. Płatnikami faktur są odpowiednio:
1) Gmina Rychwał, 62-570 Rychwał, Plac Wolności 16, NIP 665-29-21-930 za realizację
przedmiotu Umowy do PPE wskazanych szczegółowo pod pozycją od nr 1 do nr 28
Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
2) Gmina Rychwał - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej
Panieńskiej, 62-574 Grochowy, NIP 665-23-10-557 za realizację przedmiotu Umowy
do PPE wskazanych szczegółowo pod pozycją nr 29 i nr 30 - Załącznika Nr 1 do
niniejszej Umowy;
3) Gmina Rychwał - Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach
Grodzieckich, 62-570 Rychwał, NIP 665-23-10-540, za realizację przedmiotu Umowy
do PPE wskazanego szczegółowo pod pozycją nr 32 - Załącznika Nr 1 do niniejszej
Umowy;
4) Gmina Rychwał - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
62-574 Grochowy, NIP 665-23-10-451, za realizację przedmiotu Umowy do PPE
wskazanego szczegółowo pod pozycją nr 33 - Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
5) Gmina Rychwał -Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie, 62-570
Rychwał, NIP 665-23-10-540, za realizację przedmiotu Umowy do PPE wskazanego
szczegółowo pod pozycją nr 34 - Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
6) Gmina Rychwał - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach
Kościelnych, 62-573 Kuchary Kościelne, NIP 665-23-10-534, za realizację przedmiotu
Umowy do PPE wskazanego szczegółowo pod pozycją nr 35 - Załącznika Nr 1 do
niniejszej Umowy;
7) Gmina Rychwał - Przedszkole Samorządowe „PLASTUŚ” w Rychwale ul.
Przedszkolna 1, 62-570 Rychwał, NIP 665-23-02-026, za realizację przedmiotu
Umowy do PPE wskazanego szczegółowo pod pozycją nr 36 - Załącznika Nr 1 do
niniejszej Umowy;
8) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ul. Tuliszkowska1, 62-570
Rychwał, NIP 665-23-24-766 za realizację przedmiotu Umowy do PPE wskazanego
szczegółowo pod pozycją nr 37 oraz nr 38 - Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
9) Gmina Rychwał - Zespół Szkół w Rychwale, ul. Konińska 46A, 62-570 Rychwał,
NIP 665-29-89-655, za
realizację przedmiotu Umowy do PPE wskazanego
szczegółowo pod pozycją nr 31 i nr 39 - Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
10) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w
Rychwale ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał, NIP 665-29-86-881, za realizację
przedmiotu Umowy do PPE wskazanego szczegółowo pod pozycją od nr 40 do nr 60 Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy;
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3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do ………… dni od daty
doręczenia Płatnikom prawidłowo wystawionych faktur. Za dzień zapłaty uznaje się datę
uznania rachunku Wykonawcy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
Adresat faktury złoży pisemną reklamację na adres……….….. lub e-mail…………..,
dołączając jednocześnie kopię/skan nieprawidłowo wystawionej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.
5. W przypadku nie rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji w terminie 14 dni faktury
pozostaną bez opłacenia do czasu otrzymania dokumentu korygującego.
6. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności prawidłowo wystawionych faktur
Wykonawca obciąża Płatnika 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.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 12
Wstrzymanie dostawy energii czynnej
Wykonawca może wstrzymać dostawę energii elektrycznej czynnej w przypadku nie
uiszczenia przez Płatnika należności za pobraną energię elektryczną czynną oraz innych
należności związanych z dostarczaniem tej energii.
Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej czynnej następuje poprzez wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca może wstrzymać dostawę energii elektrycznej czynnej, gdy Płatnik zwleka
z zapłatą za pobraną energię elektryczną czynną co najmniej miesiąc po upływie terminu
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych
i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia
Płatnika na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy energii elektrycznej czynnej
i wypowiedzenia niniejszej Umowy w części dotyczącej Płatnika.
Wznowienie dostaw energii elektrycznej czynnej i świadczenie usług dystrybucji przez
OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za
energię elektryczną czynną oraz innych należności związanych z dostawą tej energii.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem
dostawy energii elektrycznej czynnej wskutek naruszenia przez Płatnika warunków
Umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Okres obowiązywania Umowy
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej czynnej nastąpi od dnia
01.01.2016 r. po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD
oraz po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów oraz po uprzednim zawarciu
niniejszej Umowy i umów o świadczenie usług dystrybucji oraz nie wcześniej niż po
pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy.
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2016 r. do dnia
31.12.2016 r.
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1.
2.

3.

4.

5.

§ 14
Rozwiązanie Umowy i odstąpienie od Umowy
Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec
drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie
narusza warunki niniejszej Umowy.
Niezależnie od treści wcześniejszych i następujących postanowień Umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy,
2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,
3) gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia jakiejkolwiek części majątku Wykonawcy,
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi, bądź nie kontynuuje wykonywania
usługi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,
zrealizowanej do czasu odstąpienia.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15
Zmiany Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności
przewidzianych w Rozdziale XVI SIWZ.
2. Wszelkie zmiany do umowy z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 umowy, wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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2.

3.

4.

5.

§ 16
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia
dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów
kompleksowych, na podstawie udzielonego w tym celu Wykonawcy przez
Zamawiającego stosownego pełnomocnictwa.
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD
umów dystrybucyjnych, na podstawie udzielonego w tym celu Wykonawcy przez
Zamawiającego stosownego pełnomocnictwa, tj. w szczególności przygotować niezbędne
dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania, o ile Zamawiający nie jest już
stroną samodzielnych umów dystrybucyjnych.
Jeżeli Zamawiający jest już stroną samodzielnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca
zobowiązuje się, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do dokonania zmian grup
taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, na podstawie udzielonego
w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego pełnomocnictwa.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo energetyczne wraz z
aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy z dnia 29
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stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm), oraz
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz
1) treść SIWZ
2) treść oferty Wykonawcy,
3) w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, lecz nie wcześniej niż z dniem
pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
9. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one
wpływu na interpretację Umowy.
10. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w toku realizacji niniejszej Umowy
są:
1) po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………
2) po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………
§ 17
Załączniki
Integralną częścią niniejszej Umowy jest Załącznik nr 1 - wykaz budynków i obiektów
Gminy Rychwał i jej Jednostek Organizacyjnych tj. wykaz Punktów Poboru Energii
stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca

Zamawiający

Miejscowość ............................., dnia .........................2015 roku.
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