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Kielce, dn. 31.03.2015r. 
Z A T W I E R D Z A M: 
         
 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 
   Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 
ul. Prosta 10 
25-366 Kielce 
Telefon: 41 340 54 41 
Faks: 41 340 53 61 
Strona internetowa: bip.kielce.wsa.gov.pl 
E-mail: przetarg@kielce.wsa.gov.pl; bozena@kielce.wsa.gov.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

           Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG    

            NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz.  

            907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art.  

             11 ust. 8 ustawy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach” 

 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia  jest: dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego    w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
stanowiącym integralną część  niniejszej SIWZ. 
3.1.1 Realizacja zamówienia winna odbywać się  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (dalej: PE)oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy . 
3.1.2 Wybrany Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako pełnomocnik umocowany stosownym 
pełnomocnictwem zleci na podstawie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, usługę dystrybucji energii 
elektrycznej na czas nieoznaczony. Zamawiający obecnie posiada zawarta umowę kompleksową z PGE na czas 
oznaczony do dnia 30.04.2015 r. 
3.1.3 Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2019  
zostało określone na podstawie  2014 r, i wynosi: 

Zasilanie podstawowe taryfa B23- 4 x 250,57 = 1 002,28 MWh. 
Zasilanie rezerwowe taryfa C21 – 4 x 14 = 56 kWh  
UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2014 r. i  ma 
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości 
energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 

mailto:bozena@kielce.wsa.gov.pl
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Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane u 
Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy zaproponowana są korzystniejsze od 
dotychczasowych. Błędny dobór taryf, które w konsekwencji prowadziłyby do większych opłat za 
energię niż przy taryfach obecnie stosowanych różnicą obciążany będzie Wykonawca.   

 
3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

 
Kodów CPV  09300000-2  
 

3.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

5. Termin wykonania zamówienia . 

5.1 Wymagany termin zakończenia realizacji dostawy:  od 01.05.2015 r. do 30.04.2019 r. 
5.2 Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia od skutecznego  przeprowadzenia procesu zmiany 

sprzedawcy  u OSD. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  
6.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 
    6.2 O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
 6.2.1. złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają 
warunki, dotyczące: 
 
6.2.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu; 
 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez Prezesa URE na sprzedaż 

energii elektrycznej;  
6.2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 4 
 

6.2.1.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia; 

 
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 4 

6.2.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

  Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 4 
   

Uwaga! 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści 
przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; 
      a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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      b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy      wykonywaniu 
zamówienia, 
      c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
      d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
    Dokument należy złożyć w oryginale 
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z 
oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 
6.2.2  nie podlegają wykluczeniu. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                         
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.2.2.1  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 
 

6.3 Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w 
pkt. 6.2.2.1 

 
6.4.W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

 
6.4.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z 
powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu 
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania  w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich 
identyfikację.  

6.4.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

 6.4.3  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy 
art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta 
oddzielnie. 

6.5  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert  
dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.  

6.6   Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

 
7.  Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 
24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 8.  Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

8.1  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   
zobowiązany do: 

8.1.1    określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ) informacji jaka 
część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak takiej informacji 
uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnych robót podwykonawcom. W 
takich okolicznościach załącznik o podwykonawcach nie musi być załączony do oferty 

                 8.1.2     przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 
kodeksu cywilnego. 

8.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

8.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną 
współpracę i zobowiązania jego członków. 

9. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

9.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 



Numer postępowania:ZP-02/2015   

 4 

9.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

9.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

10.1 Oferta musi zawierać: 

I Oświadczenie  woli 

 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty”– załącznik nr 2 do SIWZ.  

II Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy. 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 

2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

III Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 

1. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 
24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 

2 
Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub należy przedłożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  – zgodnie z załącznikiem nr 
3 do SIWZ 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawiony warunek podmiotowy i być zgodne z zapisem         
o braku podstaw do wykluczenia (pkt.6, SIWZ) 
 

10.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 10.1. 
Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

10.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz 
wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ. 
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, 
która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności. 

10.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do oferty należy załączyć w formie opisowej, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot 
trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 
na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji 
wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub 
pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi 
być złożone w formie oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego musi 
być złożony w formie oryginału. 



Numer postępowania:ZP-02/2015   

 5 

10.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia. 

10.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. 
Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu 
złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

   11.           Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

                oświadczeń lub dokumentów. 

11.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która 
otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony 
przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery 
telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i 
dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku 
składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów uzupełnianych 
za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną  
dokumenty w formie pisemnej. 

11.2.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone           
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 

11.3   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

12.1 Bożena Pniewska w sprawach formalno-prawnych tel. 41 3405 441 ; 
        Jacek Zdeb w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia tel. 41 3405 297 
12.2 Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 16:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

13. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

14. Wymagania dotyczące wadium nie jest wymagane. 
 
15.Opis sposobu przygotowania ofert. 

15.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

15.2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego,       

           określonych  w SIWZ. 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie     w 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Przetarg nieograniczony na : 

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach” 

„Nie otwierać przed 10.04.2015 r. godz. 09:15”. 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające    z tego 
braku, art. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

16.Miejsce i termin składania ofert. 

16.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze p.104, w terminie do dnia 10.04.2015 
r. do godziny 09:00. 

16.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
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17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

17.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w miejscu składania ofert w dniu 10.04.2015 r. 
o godzinie 09:15. 

17.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek. 

17.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie,      z  
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

17.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

18  Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę 
cenową należy skalkulować w oparciu o załączone zestawienie  – załącznik nr 1 do SIWZ.  
18.2.Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   
przecinku. 
18.3  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie  kryterium: 

Nr kryt.  Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) może uzyskać 
maksimum 100 pkt. 

18.4.Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryt.  Wzór 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
 - Cb – cena oferty badanej 
 - 100 wskaźnik stały 

18.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.  

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  
 

19.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą 
formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

21. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 
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21.1 Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
umowy  wyłącznie w przypadku:  

 Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku likwidacji bądź utworzenia nowych punktów poboru.  
 Ceny energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy ulegną zmianie wyłącznie 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.  
 Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy Zamawiający przestanie być odbiorcą końcowym.  

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie  
zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o 
której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego   
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
 
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz oferty  
Załącznik nr 3: Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 4:  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5:  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 6: Wzór umowy 
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ZP-02/2015 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dane dotyczące energii elektrycznej na potrzeby WSA w Kielcach 

Zasilanie podstawowe 

Grupa przyłączeniowa – III 

Grupa taryfowa dotychczasowa – B23  

Napięcie zasilające - 15kV 

Współczynnik tgф = 0,3 

Moc przyłączeniowa – 340 kW 

Moc umowna – 150 kW 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy  - pośredni 15kV 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy - własność WSA w Kielcach ( zrealizowany przez POZYTON – 
Częstochowa) : 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik EQM klasy I dla energii czynnej i klasy II dla 
energii biernej 

 Układ dociążający typu RD-50/3  

 Układ synchronizacji czasu w oparciu o moduł RTS10 

 Układ zdalnej transmisji danych do OSD w oparciu o moduł komunikacyjny GTm-sa 

L.p. Miesiąc 

  Energia czynna 

MWh 

1 Styczeń  21,65 

2 Luty 18,05 

3 Marzec 19,05 

4 Kwiecień 18,7 
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5 Maj 20,91 

6 Czerwiec 17,29 

7 Lipiec 27,34 

8 Sierpień 22,65 

9 Wrzesień 23,58 

10 Październik 19,77 

11 Listopad 19,41 

12 Grudzień 22,17 

13 Razem 250,57 

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w 2014 roku 

Z analizy zużycia energii elektrycznej w poszczególnych latach oraz strefach czasowo – dobowych określa 
się poziom zużycia energii czynnej: 

 Szczyt przedpołudniowy – 24 % całkowitej energii czynnej  
 Szczyt popołudniowy      - 9,5 % całkowitej energii czynnej  
 Reszta doby                     - 66,5% całkowitej energii czynnej  
 

Zasilanie rezerwowe 

Grupa przyłączeniowa – IV 

Grupa taryfowa dotychczasowa – C21  

Napięcie zasilające – 0,4kV 

Współczynnik tgф = 0,3 

Moc przyłączeniowa – 100 kW 

Moc umowna – 30 kW 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy  - półpośredni 0,4kV 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy –własność PGE Dystrybucja  

Roczne zużycie energii elektrycznej czynnej w 2014 roku wyniosło 14kWh i wynikło z chwilowej 
przerwy w dostawie energii w zasilaniu podstawowym. 
 
Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane u 
Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy zaproponowana są korzystniejsze od 
dotychczasowych. Błędny dobór taryf, które w konsekwencji prowadziłyby do większych opłat za 
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energię w okresie obowiązywania umowy niż przy taryfach obecnie stosowanych różnicą obciążany 
będzie Wykonawca.   



Numer postępowania:ZP-02/2015   

 11 

Znak sprawy: ZP-02/2015 
                    Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Nazwa wykonawcy .............................................................................................. 
                               ................................................................................................ 
Siedziba wykonawcy ............................................................................................ 
NIP ........................................................................................................................ 
REGON ................................................................................................................ 
Numer telefonu ..................................................................................................... 
Numer fax-u ……………………………………………………………………. 
Internet: http:// ____________________________.pl 
e-mail: ____________@______________________ 
 
                                                                         

 .............................................. 
                                                                                                                      (miejscowość i data) 
 
 
 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej 
na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 
1. Cena energii elektrycznej (obrót)*: 
 
Cena energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

Cena jednostkowa 
netto za energię 
elektryczną czynna 
całodobową w 
zł/MWh w okresie 
obowiązywania 
umowy 
poz. w 2 rubr. 
zł/kWh w okresie 
obowiązywania 
umowy 

Szacunkowe 
łączne 
zapotrzebowanie 
energii w okresie 
obowiązywania 
umowy  

Cena oferty netto 
w zł 
(poz. 1 x poz.2) 

VAT w % 
Cena oferty brutto 
w zł 
(poz. 3 x poz.4) 

 
 
 
 

Proponowana 
Taryfa 

1 2 3 4 5  
 1 002,28 w MWh     

 
56 w kWh 

     

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY  
 

LP. TARYFA CENA OFERTY BRUTTO *** 
1   

2   

3 ogółem  

 ogółem słownie   

 
*** Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

 Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w 
Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do SIWZ oraz wartości zawartych w  opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
 Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.05.2015 r. do 30.04.2019 r. z tym, że 

sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w 
tej Umowie. 

 
 Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh oraz mWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 

podana w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) będzie podlegała zmianie tylko w 
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 
 Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh oraz mWh brutto podana w formularzu 

formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 
 Oświadczamy, że mamy zawartą obowiązującą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną 

Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów 
Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.  

 
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

 
 Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 
 
 Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni). 
 
 Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
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 Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania oferty. 

 
  Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za 

wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 
 
 ……………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ……………..……… zakres 

odpowiedzialności  ……………………………….………………………... 

 …………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ……………………… zakres 

odpowiedzialności ………………………………………………….……… 

 
14. Oferta została złożona na ….. stronach. 
 
15. Do oferty  dołączono: 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 
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Znak sprawy: ZP-02/2015     Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2015 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 2  pkt.5 

 
 

 W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawa energii elektrycznej na 

potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”  

 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że: 

 należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, w załączeniu 
przedkładam listę  

 

 nie należę do grupy kapitałowej * 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Znak sprawy: ZP-02/2015 
                                   Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 

    
 

Oświadczenie* 
w trybie art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach” 
 

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że 
spełniamy warunki dotyczące**: 
 
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy 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. 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                  ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 
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Znak sprawy: ZP-02/2015                                    Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 
 

Oświadczenie* 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach” 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
. 
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Znak sprawy: ZP-02/2015 
        Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta w dniu …………………. roku w Kielcach, pomiędzy: 
1/. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce 
reprezentowanym przez ………………………………. 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………, którą reprezentuje: 
………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku  
poz. 907 z późn. zm.) – dalej PZP. 

§1 
Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą i zakupem 
energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna 
umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być 
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późno zm.). 

 
§2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn 

zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy, 
2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121., zwanej dalej "Kodeks Cywilny"), 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn zm.) 
4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ....................................................................... z dnia 

............... r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD – do zawarcia której w 

imieniu Zamawiającego  Wykonawca doprowadzi, 
6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

§3 Zobowiązania 
Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego  
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b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii 
elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, 

c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, 
d) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany dostawcy energii elektrycznej przez jednostki sądownictwa na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, 

e) składania właściwemu OSD zgłoszeń o zawarciu umów wykonawczych na dostawy energii elektrycznej. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub 
zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę     do  rozliczeń 
za dostarczoną energię 

§4 
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii 
elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 
wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 
rozliczeniowym. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym 
oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej 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. 

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa 
energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem 
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 
§5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Ceny energii elektrycznej za ………… kWh w okresie obowiązywania umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą  
netto ………………….. brutto ………………..odpowiednio:  taryfa  …. -  ………….. zł /za 1 kWh brutto, taryfa  
…….. -  ………….. zł /za 1 MWh brutto     

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany  stawki podatku VAT i podatku 
akcyzowego. 

3. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD z 
zastrzeżeniem § 8 pkt. 6 

 
§6 

Rozliczenia i Płatności 
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1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące.  

2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 będzie odbywało się na podstawie wystawionych faktur 
3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie 

dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej 
określonej w §5 ust. 1  Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawcy doliczy podatek VAT według obowiązującej 
stawki. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego Należności 
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za 
dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w 
poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, które 
spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio 
wystawionych faktur VAT. 

9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami 
ustawowymi. 

10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod 
rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną 
reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w 
terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

§7 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 6, pomimo 
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy 

może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej 

wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego 

i Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy 
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1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2019 r. jednakże 
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. 

2. 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 Umowy. 

3. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z 
niej wynikających. 

§9 
Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości nominalnej brutto określonej 
w Formularzu Ofertowym w pkt 1 (Załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku 
fakturowania w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 w wysokości 2 000,00 zł. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz 
Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

2. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia 
niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić 
wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§11 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
- Załącznik nr 1 -  Oferta. 

- Załącznik nr 2 -  SIWZ 

 

 
Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: 

 
 
 
 

 


