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ROZDZIAŁ I.  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. 71 314 62 51, fax. 71 314 64 32, 

strona internetowa: www.bierutow.pl zwana dalej Zamawiającym zaprasza Wykonawców do udziału w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej   
i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 

 
1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, 

zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Zamawiającego) oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego www.bierutow.pl. 

1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
1.4. Urząd Miejski w Bierutowie czynny jest w poniedziałki od godz. 7

30
 do godz. 16

30
, od wtorku do 

czwartku od godz. 7
30

 do godz. 15
30

 , w piątki w godzinach od 7
30

 do 14
30

.  
Konto do wpłacenia wadium: 
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Bierutów 
Nr konta: 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004 

1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

1.6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby 
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 

1.8 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne 
informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza 
następujące formy: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje: 
a) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP, 
b) zebrania Wykonawców, 
c) zawarcia umowy ramowej, 
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

1.11. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd 
Miejski w Bierutowie informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. 
Moniuszki 12; 

2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela, 
(tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe) 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bierutowie, zlokalizowany jest w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 
51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii 
elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów, nr sprawy IR.2710.12.2018.JP prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

http://www.bierutow.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
http://www.bierutow.pl/
mailto:sekretarz@bierutow.pl
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 

6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – dane 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie 
dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 
przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

ROZDZIAŁ II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do 
SIWZ. 

2.2. Miasto i Gmina Bierutów – Zamawiający, działa w imieniu własnym, z którym zostanie zawarta 
umowa. 

2.3. Zamówienie: 
1) Część 1 zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne: 
a) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

wynosi: 505 080 kWh; 
2) Część 2 zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty: 
a) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

wynosi: 117 836 kWh. 
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ stanowiącym 

integralną część niniejszego SIWZ. 
2.5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. 
2.6. Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii – Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Ważność 

umów upływa z dniem 31.12.2018 r. 
2.7. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy – Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny 

jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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 
CPV 09.31.00.00-5 Elektryczność 
CPV 65.30.00.00-6          Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 
CPV 65.31.00.00-9          Przesył energii elektrycznej 

 
2.8. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie 

orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej  
w podanej ilości. 

2.9. Standardy jakości obsługi Zamawiającego (Odbiorcy) w zakresie sprzedaży, usługi przesyłowej  
i dystrybucyjnej energii elektrycznej powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi 
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wydanymi na postawie ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 2018 r., 
poz. 755 ze zm.). 

2.10. Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie odrębnie, 
zbiorowo dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ  
w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych lub w okresach wynikających z Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.  
 

ROZDZIAŁ III.   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  
 SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

3.1.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3.2.   Zamówienie: 

1) Część 1 zamówienia obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż 
energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne, 

2) Część 2 zamówienia obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż 
energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty. 

 

ROZDZIAŁ IV.   OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  
                           MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY  
                           WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ V.   INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ  
                           WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI  
                           ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE  
                           Z ART. 36A UST. 2 

 

5.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części Zamówienia. 

5.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 6.9. 
5.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
5.5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych 

postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy). 
 

ROZDZIAŁ VI.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH  
                          INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A  
                          USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI  
                          ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy i ust. 5 pkt 1 i 2. 

6.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w pkt 6.1. 

6.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  
którym mowa w pkt 13.2. 

6.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.7.  

6.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 
6.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców. 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
                          O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
 

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.2. 

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 
13.3. składa każdy z Wykonawców. 

7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani                        
na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 13.7. SIWZ, 
przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 13.7.1. składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.2. 
SIWZ. 

7.6.  Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej 
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 
1) następujące dokumenty i oświadczenia:  

a) oferta, 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z  art. 25a ust. 1 ustawy  

(wg załącznika nr 4 do SIWZ),  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik konsorcjum  
w imieniu całego konsorcjum 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a  ust. 1 (wg załącznika 
nr 4 do SIWZ), 

d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 
do SIWZ) 
składają odrębnie wszyscy konsorcjanci lub Pełnomocnik konsorcjum  
w imieniu każdego z nich.  
Jeśli przesłanki z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zostaną wypełnione względem choćby jednego 
partnera konsorcjum, skutkuje to wykluczeniem z postępowania całego konsorcjum; 

2) następujące dokumenty i oświadczenia:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, 

d) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

e) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie  
o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD tj. TAURON Dystrybucja 
S.A. 

 składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 
 

7.7.  Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą zobowiązani do 
przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierająca  
w swojej treści następujące postanowienia:  
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 wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian 
członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,  

 zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

 solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
7.8. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia  określony  

w umowie.  
7.9. W umowie i ofercie należy wskazać lidera konsorcjum – jako reprezentanta Wykonawców – z którym 

zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum winien być również upoważniony do zaciągania 
zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania  
w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia.  
UWAGA: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do składanej oferty pisemne 
pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo 
(upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać powstępowanie, do którego się odnosi  
i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane 
z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca. 

 

ROZDZIAŁ VIII.   WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA  
                             TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 
 

ROZDZIAŁ IX.   WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE  
                           Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą  w złotych polskich  
[ PLN ]. 

ROZDZIAŁ X.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
10.1.   Do obiektów opisanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r. do 

dnia 31.12.2019 r. 
10.2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania 

zamówienia, jednak nie wcześniej niż po wygaśnięciu umowy, na podstawie której dotychczas 
Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 
sprzedawcy u OSD. 

 

ROZDZIAŁ XI.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

11.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

11.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 

Określenie warunków:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek o ile wykaże, że posiada koncesję 
(obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
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elektryczną oraz koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub 
oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD tj. TAURON 
Dystrybucja S.A. 
 

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

 
11.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Określenie warunków:  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – wg 
załącznika nr 4 do SIWZ. 
 
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia; 
 

11.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – wg 
załącznika nr 4 do SIWZ. 
 
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

ROZDZIAŁ XII.   WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
12.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego 

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 12-23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie 
spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp. 

12.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzeniem odszkodowania. 

12.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

12.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

ROZDZIAŁ XIII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  
                             SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  
                             PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

13.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; 
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

13.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 13.1. 

13.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany 
jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów:  

1)  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) Dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w pkt 11.2.1. –  
koncesji (obowiązującej przez cały okres obowiązywania umowy) wydanej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną oraz koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub 
oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD tj. TAURON 
Dystrybucja S.A.; 
 

b) Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w  pkt.11.2.2. – 
oświadczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

 
c) Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w  pkt.11.2.3. – 

oświadczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ;                      

2)  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
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c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.  

13.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 
13.7. budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  
w tym zakresie. 

13.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w pkt. 13.7., jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570). 

ROZDZIAŁ XIV . UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  
 

14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres 
przetargi@bierutow.pl  w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

14.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął                    
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa               
w pkt 14.2. 

14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,                
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej www.bierutow.pl. 

14.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

14.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni 
na stronie internetowej. 

14.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. 

14.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 
4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a 
ustawy Pzp. 

14.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

ROZDZIAŁ XV.   SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE  
                            SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
15.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej w pkt 15.3. – 15.6. 

mailto:przetargi@bierutow.pl
http://www.bierutow.pl/
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Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: 

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Magdalena Mielcarska  – Inspektor ds. inwestycji, rozliczeń i pozyskiwania środków – Referat 

IR – pok. nr 01 budynek B 

e-mail: fundusze@bierutow.pl 

Telefon: (71) 3146251 wew. 21, fax: (71) 3146432  

b) w sprawach dotyczących organizacji przetargu: 

Joanna Płóciennik – Kierownik Referatu IR – pok. nr 01 budynek B 

e-mail: przetargi@bierutow.pl 

Telefon: (71) 3146251 wew. 22, fax: (71) 3146432 

15.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

15.3. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

15.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

15.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć  
w oryginale. 

15.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2. należy złożyć w oryginale. 

15.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej                         
w pkt 15.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy                            
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone                   
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

15.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

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

ROZDZIAŁ XVI.   OMYŁKI W OFERCIE 

 
16.1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16.2. W szczególności Zamawiający poprawi: 
1) omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np. błędne obliczenie, błędne 

zsumowanie, błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano 
właściwe ceny za poszczególne elementy zamówienia; 

2) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym 
w następujący sposób: 
a) Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko 

jedną z nich; 

mailto:fundusze@bierutow.pl
mailto:przetargi@bierutow.pl
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b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane 
w pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmuje jako cenę 
ofertową. 

 

ROZDZIAŁ XVII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium na podstawie art. 45 ust. 2. 
 

ROZDZIAŁ XVIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

18.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

18.2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

18.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
18.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

ROZDZIAŁ XIX.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

19.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

19.2. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”. 

19.3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1;  

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty  względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać  
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570),  
a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika  
z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

19.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

19.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 

19.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

19.7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 
uwzględnione. 

19.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od 
niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

19.9. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że: 

 informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 
gospodarczą, 

 Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę 
fizyczną lub prawną.  

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, 
że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

19.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym  
i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Miasto i Gmina Bierutów 
 

OFERTA NA:  
KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA I GMINY 
BIERUTÓW 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
 

29.11.2018 r. godz. 10
00

 

 

19.11. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

19.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

19.13. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

ROZDZIAŁ XX.   MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12,  
w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 29.11.2018 roku, godz. 09

30
 . 

20.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
20.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, pokój nr 01, budynek 

B, dnia 29.11.2018 roku, godz. 10
00

  

20.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

20.5.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
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20.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę 
brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji  
zawartych w ofertach. 

20.8. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie 
„ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert. 

20.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

20.10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

20.10.1.    Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek. 

20.10.2.  W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu  
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji 
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

ROZDZIAŁ XXI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
21.1. Wymaga się aby cena podana w formularzu ofertowym była ceną ryczałtową wyrażoną w złotych 

polskich i obejmowała: 

- przypisane prawem podatki, 
- wszelkie opłaty, 
- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

            z podaniem wartości brutto, netto oraz stawki VAT. 
21.2. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto oraz szacowanego 

zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, powiększonego o należny podatek VAT. 

21.3. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

21.4. Wartości zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone  
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

21.5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone  
w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

21.6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
21.7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 
21.8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko  

w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 
21.9. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu 

umowy, należności wynikające z obowiązujących przepisów. 
21.10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
21.11. Cena nie podlega waloryzacji. 
21.12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym 

postępowaniem.  
21.13. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania SIWZ,  

w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektu Umowy. 
21.14. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

21.15. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług.  
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21.16. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

21.17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu,  w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
21.17.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa  
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1.  

21.18. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy. 

21.19. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

21.20. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

21.21. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XXII.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
                              PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW,  
                              A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH  
                              PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT  
                              W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 

 
22.1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią 

niniejszej SIWZ ofert. 
22.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Kryterium: Cena – 60% 
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Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

P– liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 
 

P = CN / COB x 60 
 
gdzie: 
CN – najniższa zaoferowana Cena, 
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 
Kryterium: Termin płatności faktury – 40% 

 
G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin płatności faktury 
a) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktury 30  dni – otrzyma 40 pkt, 
b) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktury 21 dni – otrzyma 20 pkt, 
c) Wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktury 14 dni – otrzyma 0 pkt. 

 
 

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 

Ilość punktów = P + G 
 

22.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

22.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

22.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XXIII.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA  
                              O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
                              PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  
                              ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

23.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

g) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  



 
Strona 19 z 56 

 

23.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 23.1. 
pkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające.  

23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt. 23.1., na stronie internetowej.  

23.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt.23.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne  z ważnym interesem publicznym.  

23.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność                                      
za wykonanie umowy. 

ROZDZIAŁ XXIV.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
                               DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
                               W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
24.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 

w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.  

24.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 
b)  w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu 

konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy 
upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia 
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub 

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia,  w ramach 
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub 

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

 
24.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust. 1. 

24.4. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym  
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych 
kwestii zawieranej umowy. 

24.5. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym 
zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.  

24.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście albo upoważni do tego 
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Osoba ta winna posiadać dokument 
pełnomocnictwa. 

24.7. Jeżeli wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym terminie we wskazanym 
miejscu w celu podpisania umowy z zamawiającym zostanie potraktowany tak, jakby odmówił 
podpisania umowy. 
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24.8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XXV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
                               WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XXVI.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  
                               WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERAJĄCEJ UMOWY W SPRAWIE  
                               ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

26.1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Ustawy z dnia                                
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej. 

26.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej. 

26.3. Istotne postanowienia umowy stanowią załączniki nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 
26.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 5.1 i 5.2 
do SIWZ. 

26.5. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie    do 
informacji publicznej. 

26.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

26.7. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
26.8. Wykonawca, który zawrze umowę będącą przedmiotem niniejszego postępowania równocześnie 

zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 
załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ XXVII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

27.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

27.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

27.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

27.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,  podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło  przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

27.5. Terminy wniesienia odwołania: 
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27.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

27.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

27.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 27.5.1. i 27.5.2. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

27.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

27.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 

27.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

27.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

 
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – część 1 zamówienia – załącznik nr 1; 
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – część 2 zamówienia – załącznik nr 2; 
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  -  

załącznik nr 4; 
5. Istotne postanowienia umowy – część 1 zamówienia – załącznik nr 5.1; 

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy 
Istotne postanowienia umowy – część 2 zamówienia – załącznik nr 5.2; 
Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy 

6. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych – część 1 zamówienie – załącznik 
nr 6.1; 
Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych – część 2 zamówienie – załącznik 
nr 6.2; 

7. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7; 
8. Propozycja/wzór zobowiązania innego podmiotu – załącznik nr 8. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ –  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla 
obiektów Zamawiającego. 
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia. 

1.1 Miasto i Gmina Bierutów - oświetlenie drogowe 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowośd numer ewidencyjny/PPE taryfa 
moc 

umowna 

 szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w 
okresie od 

01.01.2019r. 
do 

31.12.2019r.  
Strefa 

szczyt/dzienna 

 szacowane 
zużycie 
energii 

[kWh] w 
okresie od 

01.01.2019r. 
do 

31.12.2019r. 
Strefa 

pozaszczyt/ 
nocna 

suma 
szacowanego 

zużycia 
energii 

[kWh] w 
okresie od 

01.01.2019r. 
do 

31.12.2019r.  

1 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe 

ul. Przyjaciół 
Żołnierza 

19 56-420 Bierutów 536300208451 O12 19,0 18828 0 18828 

2 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Ogrodowa   56-420 Bierutów 536300287758 O12 15,0 1968 4716 6684 

3 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 536300496631 O12 25,0 1536 2976 4512 

4 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 536300427072 O12 19,0 1200 2136 3336 

5 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 531300021713 O12 15,0 540 6000 6540 

6 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 536300293334 O12 15,0 300 8232 8532 

7 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Młyoska   56-420 Bierutów 536300077680 O12 19,0 2496 2880 5376 

8 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 531300761682 O12 15,0 636 5688 6324 

9 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 531300728273 O12 19,0 12108 24240 36348 

10 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Witosa   56-420 Bierutów 536300207896 O12 19,0 4308 5172 9480 
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11 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Namysłowska   56-420 Bierutów 536300293404 O12 19,0 708 288 996 

12 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Kilioskiego   56-420 Bierutów 536300297914 O12 5,0 1992 3288 5280 

13 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Wodna   56-420 Bierutów 536300303271 O12 15,0 2148 9480 11628 

14 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Zielona   56-420 Bierutów 536300152720 O12 19,0 600 1680 2280 

15 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Wodna   56-420 Bierutów 536300155019 O12 19,0 1332 4200 5532 

16 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Solniki Małe   56-420 Bierutów 536300303871 O12 15,0 828 1620 2448 

17 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska 41  56-420 Bierutów 536300514564 O12 2,0 2832 5604 8436 

18 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Słowackiego   56-420 Bierutów 536300195517 O12 19,0 5772 11280 17052 

19 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Rzemieślnicza   56-420 Bierutów 536300188222 O12 19,0 228 744 972 

20 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Jemielna   56-420 Bierutów 536300296087 O12 5,0 4584 7560 12144 

21 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Radzieszyn   56-420 Bierutów 536300300500 O12 6,0 1788 3624 5412 

22 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Sątok   56-420 Bierutów 536300287808 O12 5,0 3780 5052 8832 

23 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Kruszowice   56-420 Bierutów 533300472406 O12 5,0 4776 9840 14616 

24 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Paczków   56-420 Bierutów 533300470250 O12 5,0 9948 17196 27144 

25 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Kijowice   56-420 Bierutów 533300467337 O12 19,0 3744 8208 11952 

26 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 536300296197 O12 5,0 3300 6648 9948 

27 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 536300303581 O12 19,0 4716 9192 13908 

28 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 536300303721 O12 15,0 3240 6300 9540 

29 Miasto i Gmina Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 536300463518 O12 19,0 3156 1068 4224 
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Bierutów 

30 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 536300303691 O12 5,0 3072 6264 9336 

31 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 536300421730 O12 19,0 1632 3228 4860 

32 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Posadowice   56-420 Bierutów 536300290353 O12 15,0 5436 11388 16824 

33 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Strzałkowa   56-420 Bierutów 536300370282 O12 5,0 2820 5472 8292 

34 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 536300286051 O12 5,0 9840 16548 26388 

35 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 536300454043 O12 5,0 72 108 180 

36 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 536300290423 O12 15,0 4944 2448 7392 

37 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 536300300740 O12 15,0 2844 4944 7788 

38 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 536300421880 O12 15,0 3336 5988 9324 

39 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 536300300610 O12 5,0 2244 5064 7308 

40 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Jemielna   56-420 Bierutów 536300243484 O12 5,0 1464 2628 4092 

41 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska   56-420 Bierutów 536300058423 O12 38,0 3948 18432 22380 

42 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Solniki Małe   56-420 Bierutów 536300303491 O12 5,0 3924 7536 11460 

43 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zawidowice   56-420 Bierutów 536300090275 O12 6,0 336 396 732 

44 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 536300162858 O12 19,0 1452 2832 4284 

45 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zawidowice   56-420 Bierutów 536300392584 O12 5,0 1848 4992 6840 

46 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 536300385377 O12 19,0 2088 3456 5544 

47 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 536300186690 O12 15,0 2772 8004 10776 
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48 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska  56-420 Bierutów 536300010905 O12 24,0 6708 5796 12504 

49 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Karwiniec 

234/
1 

56-420 Bierutów 536300139545 O12 5,0 528 1092 1620 

50 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Kolejowa    56-420 Bierutów 536300100904 O12 38,0 1164 2904 4068 

51 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Ul. Zamkowa 2/3 56-420 Bierutów 536300264337 C12a 13,0 960 2928 3888 

52 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul.1 Maja   56-420 Bierutów 536300088985 C12b 19,0 3396 7416 10812 

53 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Polna 66 56-420 Bierutów 536300513341 C12b 1,0 204 420 624 

54 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Pogodna 

Dz. 
60 

56-420 Bierutów 536300491346 C12b 5,0 6432 12720 19152 

55 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe ul. Piłsudskiego 

97/1
3 

56-420 Bierutów 536300500172 C12a 3,0 1368 5352 6720 

56 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oświetlenie drogowe Zbytowa 

486/
3 

56-420 Bierutów 536300490407 C12a 1,0 756 2832 3588 

 SUMA 505 080 

 
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 505 080,00 kWh 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ –  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla 

obiektów Zamawiającego. 

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia 

 

1.2 Miasto i Gmina Bierutów - pozostałe obiekty 

l.p. Punkt odbioru  
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod 

miejscow
ośd 

numer 
ewidencyjny/P

PE 

numer 
licznika 

taryfa 
moc 

umowna 

 szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.01.2019r. 
do 31.12.2019r.  

Strefa 
szczyt/dzienna 

 szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.01.2019r. 
do 31.12.2019r. 

Strefa 
pozaszczyt/nocn

a 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w 

okresie od 
01.01.2019r. do 

31.12.2019r.  

1 
Miasto i Gmina 

Bierutów 

Świetlica 
wiejska 

Solniki 
Wielkie 

5 56-420 Bierutów 53/0030320 30038392 C12a 15,0 84 1404 1488 

2 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
OSP/Świetlica Zbytowa   56-420 Bierutów 53/0030321 71453779 C12a 19,0 4104 23544 27648 

3 
Miasto i Gmina 

Bierutów 

Obiekt 
sportowy 

Solniki Małe 250 56-420 Bierutów 53/0030323 7167587 C12a 17,0 400 100 500 

4 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Paczków 24 56-420 Bierutów 53/0030324 71068405 C12a 15,0 2100 6216 8316 

5 
Miasto i Gmina 

Bierutów 

Obiekt 
sportowy 

Sątok 30/2 56-420 Bierutów 53/0030319 71068402 C12a 40,0 200 0,00 200 

6 
Miasto i Gmina 

Bierutów 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

ul. 
Namysłowska 

10 56-420 Bierutów 53/0024325 29994564 C12a 5,0 144 432 576 

7 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Syrena 

ul. 
Namysłowska 

10 56-420 Bierutów 53/0024326 71454209 C12a 19,0 768 1680 2448 

8 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
OSP/Świetlica Gorzesław   56-420 Bierutów 53/0030314 46625683 C12a 15,0 300 200 500 

9 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Solniki Małe  7 A 56-420 Bierutów 53/0030315 71453777 C12a 23,0 3000 4800 7800 
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10 
Miasto i Gmina 

Bierutów 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

Wabienice   56-420 Bierutów 53/0030325 10577001 C11 15,0 13224 0,00 13224 

11 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Biura ul. Moniuszki 14 56-420 Bierutów 536300063896 63896 C12a 15,0 10000 2200 12200 

12 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Biura ul. Moniuszki 12 56-420 Bierutów 536300118818 118818 C12a 19,0 14000 2000 16000 

13 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Oczyszczalnia 

ścieków 
Gorzesław  56-420 Bi erutów 53/8025101 71660823 C11 13,00 12732 0,00 12732 

14 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Karwiniec 22 D 56-420 Bierutów 53/8025104 71123479 G11 6,00 2268 0,00 2268 

15 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Zawidowice 

Dz. 
286/

3 
56-420 Bierutów 53/8025105 71829398 G11 21,0 3168 0,00 3168 

16 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Teren 

sportowy 
Kijowice 

dz. nr 
131/

1 
56-420 Bierutów 53/0616057 71658582 C11 25,0 200 0,00 200 

17 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Radzieszyn 1a 56-420 Bierutów 53/5558017 91210884 C11 19,0 132 0,00 132 

18 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Jemielna  16 56-420 Bierutów 53/2078068 47837560 C11 32,0 1000 0,00 1000 

19 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Świetlica Kruszowice 34 56-420 Bierutów 53/5560007 91208115 C11 32,0 6936 0,00 6936 

20 
Miasto i Gmina 

Bierutów 
Obiekt 

sportowy 
Wabienice 

483/
1 

56-420 Bierutów 53/2078016 93492929 C11 25,0 500 0,00 500 

                    suma 75 260,00 42 576,00 117 836,00 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wynosi 117 836,00 kWh 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ – 
Formularz ofertowy 

 

 
 
 
województwo: …………………………. 

powiat: .……………………………….… 

REGON: ……………………………..….. 

NIP: ……………………………………… 

Osoba do kontaktu …………………….. 

Tel. ……………,fax. ……………………. 

Tel. kom. ………………………………… 

e-mail ……………………………………. 

          MIASTO I GMINA BIERUTÓW 
                                                                                            ul. Moniuszki 12 

       56-420 Bierutów 
 

OFERTA 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) …………………………………………………………………………………………….. 
 
działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................................... 
 
stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej 

dla Miasta i Gminy Bierutów – nr sprawy: IR.2710.12.2018.JP 

 
1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ: 

Cena oferty  - kompleksowa dostawa energii elektrycznej – oświetlenie uliczne: 

GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

O 12 

Energia elektryczna czynna [kWh] 
strefa dzienna 165 864 kWh         

strefa nocna 294 432 kWh         

Opłata handlowa [zł-m-c] 50 PPE  x12 mc         

Razem sprzedaż energii   0,00 0,00 0,00 

Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa dzienna 165 864 kWh     

strefa nocna 294 432 kWh     

Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo 698 kW x12 mc     

Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo 698 kW x12 mc     

Stawka jakościowa [zł/kWh] całodobowo 460 296 kWh     

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-
c] 

całodobowo 50 PPE x12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] całodobowo 460,296 MWh         

Razem dystrybucja energii 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C 12a 

Energia elektryczna czynna [kWh] 
strefa dzienna 3 084 kWh         

strefa nocna 11 112 kWh         

Opłata handlowa [zł-m-c] całodobowo 3 PPE  x12 mc         

Razem sprzedaż energii   0,00 0,00 0,00 

Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa dzienna 3 084 kWh         

strefa nocna 11 112 kWh     

Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo  17 kW x12 mc         

Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo 17 kW x12 mc         

Stawka jakościowa [zł/kWh] całodobowo  14 196 kWh         

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-
c] 

całodobowo 3 PPE x12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] całodobowo 14,196 MWh     

Razem dystrybucja energii 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja 0,00 0,00 0,00 

GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C 12b 

Energia elektryczna czynna [kWh] 
strefa dzienna 10 032 kWh         

strefa nocna 20 556 kWh         

Opłata handlowa [zł-m-c] całodobowo 3 PPE  x12 mc         

Razem sprzedaż energii   0,00 0,00 0,00 

Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa dzienna 10 032 kWh         

strefa nocna 20 556 kWh     

Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo 25 kW x12 mc         

Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

całodobowo 25 kW x12 mc         

Stawka jakościowa [zł/kWh] całodobowo 30 588  kWh         

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-
c] 

całodobowo 3 PPE x12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] całodobowo 30,588 MWh     

Razem dystrybucja energii 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja 0,00 0,00 0,00 
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2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ: 

Cena oferty  - kompleksowa dostawa energii elektrycznej – pozostałe obiekty: 

GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C 11 

Energia elektryczna czynna [kWh] strefa 
całodobowa 

34 724 kWh         

Opłata handlowa [zł/m-c] 7 PPE  x12 mc         

Razem sprzedaż energii 0,00 0,00 0,00 

Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa 
całodobowa 

 34 724 kWh         

Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

 161 kW x12 mc         

Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

161 kW x12 mc         

Opłata jakościowa [zł/kWh]  34 724 kWh         

Opłata abonamentowa dystrybucji 
[zł/m-c] 

 7 PPE x12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] 34,724 MWh     

Razem dystrybucja energii 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja 0,00 0,00 0,00 

GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C 12a 

Energia elektryczna czynna [kWh] 
strefa dzienna 35 100 kWh         

strefa nocna 42 576 kWh         

Opłata handlowa [zł-m-c] 11 PPE  x12 mc         

Razem sprzedaż energii   0,00 0,00 0,00 

Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa dzienna 35 100 kWh         

strefa nocna 42 576 kWh     

Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

strefa 
całodobowa 

202 kW x12 mc         

Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

202 kW x12 mc         

Stawka jakościowa [zł/kWh]  77 676 kWh         

Stawka opłaty abonamentowej 
[zł/m-c] 

11 PPE x12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] 77,676      

Razem dystrybucja energii 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja 0,00 0,00 0,00 

 

GRUPA 
TARYFOWA 

Opis usługi 
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

G 11 

Energia elektryczna czynna [kWh] 
całodobowa 

5 436 kWh         

Opłata za obsługę rozliczeń zł/m-c  2 PPE x 12 mc         

Razem energia elektryczna czynna 0,00 0,00 0,00 
Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh] 

strefa 
całodobowa 

5 436  kWh         
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Składnik stały stawki sieciowej [zł/m-
c] 

27 kW x 12 mc         

Stawka opłaty przejściowej - [zł/m-c] 27 kW x 12 mc         

Opłata jakościowa [zł/kWh] 5 436 kWh         

Opłata abonamentowa dystrybucji - 
[zł/m-c] 

 2 PPE x 12 mc         

Stawka opłaty OZE [zł/m-c] 5,436 MWh     

Razem dystrybucja energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 

Ogółem sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 

 

3. Cenę brutto oferty w pkt 1 lub w pkt 2 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto 

oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik odpowiednio nr 1 lub nr 2 do SIWZ, powiększonego o wartość VAT. 

4. Termin płatności faktury: ………………….. dni. 

5. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od daty 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

6. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w pkt 1 lub w pkt 2 jest ceną faktyczną na 

dzień składania oferty.  

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

w niniejszym formularzu będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone 

przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2)

 

12. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem* 

 dużym przedsiębiorstwem* 

13. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym 

załącznik odpowiednio nr 5.1 do SIWZ lub nr 5.2 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

14. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 

składania oferty. 

15. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy zawartą obowiązującą umowę z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., na podstawie której można 

prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku odpowiednio nr 1 do 

SIWZ lub nr 2 do SIWZ. 

16. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

17. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: 

.................................................................., tel. ................................................. 

18. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec                             

w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. 
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19. Integralną częścią oferty są: 

 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

Złożona oferta liczy ……... kolejno ponumerowanych stron    

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

............................................................. 
        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ – 
Oświadczenie wykonawcy  

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Nazwa zadania:  

 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie 
dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 
I.  Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.  
 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:  

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony                     
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) 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);  

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;  

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu;  

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.); 
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11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.); 

14. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzeniem odszkodowania. 

 

 

 
.......................... dnia ....................                                     ........................................................................... 

        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

II. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w zakresie: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ. 

 

 

.......................... dnia ....................                                     ........................................................................... 
        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

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

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

następującym zakresie:  

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

    (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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IV. Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: 

1. …………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

              (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS) 

  nie podlega/ją  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

.......................... dnia ....................                                   ........................................................................... 
        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5.1 do SIWZ – 
Istotne postanowienia umowy  

– część 1 zamówienia 
 
 

 

 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 dla zadania pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 

 
1. Postanowienia ogólne 

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez Wykonawców, 
pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.  
1) Przedmiotem umowy jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów – oświetlenie uliczne. 
2) Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp, o wartości 
zamówienia 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 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3) Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …… 
4) Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również 

elementy niezbędne wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 220 ze zm.) 

5) Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na 
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 
przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej 
umowy, a także zgodnie z taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnia jej dystrybucję do 
obiektów Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Istotnych Postanowień 
Umowy. 

7) Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji z Miastem i Gminą Bierutów z siedzibą w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, 56-420 
Bierutów, NIP 911-17-77-417. 

8) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w Załączniku nr 1, według stawek wynikających z oferty. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 
standardów jakościowych, określonych w taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy.  

10) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego 
w zakresie świadczenia usługi dystrybucji: 

 przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
dostarczania energii elektrycznej z sieci, 

 bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej 
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

 udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci, 

 nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową, 

 rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 
odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 

 powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii 
elektrycznej. 
 
 
 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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2. Termin realizacji zamówienia 
 

1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
2) Wykonawca zapewnia sprzedaż energii elektrycznej przez cały czas obowiązywania umowy 

sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich 
punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego, z jednoczesnym zastrzeżeniem zapisów 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. , Nr 93, poz. 613 ze zm.) 

 
3. Rozliczenia 
 

1) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi 
ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh.  

2) Cena za sprzedaż energii elektrycznej będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.  
3) Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą 

OSD. Zmiana ceny podanej w ofercie nastąpić może w przypadku zmian stawek za świadczenie 
usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.  

4) Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

5) Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego 
w terminie ……… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.  

6) Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie zbiorowo 
dla wszystkich punktów poboru w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych lub w okresach 
wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.  

7) Nie dopuszcza się wystawiania faktur prognoz.  
 
4.  Kary umowne 

1) W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych w dostarczonej energii 
elektrycznej Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach 
określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kary umownej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  
z możliwością jego potrącania z faktur wystawianych przez Wykonawcę;  

3) W przypadku wystawienia faktur obejmujących punkty poboru nie ujęte w umowie – 100,00 zł od 
błędnie wystawionej faktury; 

4) W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać 
od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości 
faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
5.  Dopuszczalność zmiany umowy 

1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa 
w art.144 ustawy PZP.  

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ppkt 1)  jest nieważna. 
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu)  

w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 

 zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych  
w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie  o tych zmianach,  

 zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania lub przejęcia 
przez Zamawiającego nowych obiektów w 2019 roku, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do 
Istotnych postanowień umowy lub też w przypadku zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów 
Zamawiającego w 2019 roku, 

 zmiany osób reprezentujących strony – strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych 
zmianach, 

 zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
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umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki 
podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

 zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za 
świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego 
zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby 
nieekonomiczne lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się 
ekonomiczniejsze, 

 zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 
modernizacji.  

4) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 
uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
6.    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd 
Miejski w Bierutowie informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. 
Moniuszki 12; 

2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela, 
          (tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe) 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 
51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej 
dla Miasta i Gminy Bierutów – oświetlenie uliczne, nr sprawy IR.2710.12.2018.JP prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 

6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – dane 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie 
dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 
przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

mailto:sekretarz@bierutow.pl
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7.  Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

2) Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją 
niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane na piśmie. 

3) Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli 
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne  
i złożone tej Stronie.  

4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w pkt 5. 

5) Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
w drodze negocjacji. 

6) W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ppkt 5, spory wynikłe z niniejszej 
umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7) W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne wraz  
z obowiązującymi aktami wykonawczymi.  

8) Istotne postanowienia umowy, SIWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 
część umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

9) Załączniki do umowy stanowią lista obiektów Zamawiającego oraz Pełnomocnictwo.  
 
 
 

WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
……………………………………                                             ………………………………………
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Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy –  
Lista obiektów Zamawiającego 

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowieo umowy  

1.1 Miasto i Gmina Bierutów - oświetlenie drogowe 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowośd 

suma szacowanego zużycia 
energii [kWh] w okresie od 

01.01.2019r. do 
31.12.2019r.  

nazwa OSD PPE 

1 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Przyjaciół Żołnierza 19 56-420 Bierutów 18828 TAURON Dystrybucja S.A. 536300208451 

2 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Ogrodowa   56-420 Bierutów 6684 TAURON Dystrybucja S.A. 536300287758 

3 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 4512 TAURON Dystrybucja S.A. 536300496631 

4 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 3336 TAURON Dystrybucja S.A. 536300427072 

5 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 6540 TAURON Dystrybucja S.A. 531300021713 

6 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Karwiniec   56-420 Bierutów 8532 TAURON Dystrybucja S.A. 536300293334 

7 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Młyoska   56-420 Bierutów 5376 TAURON Dystrybucja S.A. 536300077680 

8 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 6324 TAURON Dystrybucja S.A. 531300761682 

9 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Solniki Wielkie   56-420 Bierutów 36348 TAURON Dystrybucja S.A. 531300728273 

10 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Witosa   56-420 Bierutów 9480 TAURON Dystrybucja S.A. 536300207896 

11 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Namysłowska   56-420 Bierutów 996 TAURON Dystrybucja S.A. 536300293404 

12 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Kilioskiego   56-420 Bierutów 5280 TAURON Dystrybucja S.A. 536300297914 

13 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Wodna   56-420 Bierutów 11628 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303271 

14 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Zielona   56-420 Bierutów 2280 TAURON Dystrybucja S.A. 536300152720 

15 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Wodna   56-420 Bierutów 5532 TAURON Dystrybucja S.A. 536300155019 

16 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Solniki Małe   56-420 Bierutów 2448 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303871 

17 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska   56-420 Bierutów 8436 TAURON Dystrybucja S.A. 536300514564 

18 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Słowackiego   56-420 Bierutów 17052 TAURON Dystrybucja S.A. 536300195517 

19 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Rzemieślnicza   56-420 Bierutów 972 TAURON Dystrybucja S.A. 536300188222 

20 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Jemielna   56-420 Bierutów 12144 TAURON Dystrybucja S.A. 536300296087 

21 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Radzieszyn   56-420 Bierutów 5412 TAURON Dystrybucja S.A. 536300300500 

22 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Sątok   56-420 Bierutów 8832 TAURON Dystrybucja S.A. 536300287808 

23 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Kruszowice   56-420 Bierutów 14616 TAURON Dystrybucja S.A. 533300472406 

24 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Paczków   56-420 Bierutów 27144 TAURON Dystrybucja S.A. 533300470250 
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25 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Kijowice   56-420 Bierutów 11952 TAURON Dystrybucja S.A. 533300467337 

26 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 9948 TAURON Dystrybucja S.A. 536300296197 

27 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 13908 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303581 

28 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 9540 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303721 

29 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 4224 TAURON Dystrybucja S.A. 536300463518 

30 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 9336 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303691 

31 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Gorzesław   56-420 Bierutów 4860 TAURON Dystrybucja S.A. 536300421730 

32 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Posadowice   56-420 Bierutów 16824 TAURON Dystrybucja S.A. 536300290353 

33 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Strzałkowa   56-420 Bierutów 8292 TAURON Dystrybucja S.A. 536300370282 

34 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 26388 TAURON Dystrybucja S.A. 536300286051 

35 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 180 TAURON Dystrybucja S.A. 536300454043 

36 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 7392 TAURON Dystrybucja S.A. 536300290423 

37 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 7788 TAURON Dystrybucja S.A. 536300300740 

38 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 9324 TAURON Dystrybucja S.A. 536300421880 

39 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa   56-420 Bierutów 7308 TAURON Dystrybucja S.A. 536300300610 

40 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Jemielna   56-420 Bierutów 4092 TAURON Dystrybucja S.A. 536300243484 

41 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska   56-420 Bierutów 22380 TAURON Dystrybucja S.A. 536300058423 

42 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Solniki Małe   56-420 Bierutów 11460 TAURON Dystrybucja S.A. 536300303491 

43 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zawidowice   56-420 Bierutów 732 TAURON Dystrybucja S.A. 536300090275 

44 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Stronia   56-420 Bierutów 4284 TAURON Dystrybucja S.A. 536300162858 

45 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zawidowice   56-420 Bierutów 6840 TAURON Dystrybucja S.A. 536300392584 

46 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 5544 TAURON Dystrybucja S.A. 536300385377 

47 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Wabienice   56-420 Bierutów 10776 TAURON Dystrybucja S.A. 536300186690 

48 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe ul. Wrocławska 41 56-420 Bierutów 12504 TAURON Dystrybucja S.A. 536300010905 

49 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Karwiniec 234/1 56-420 Bierutów 1620 TAURON Dystrybucja S.A. 536300139545 

50 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. Kolejowa (park)  56-420 Bierutów 4068 TAURON Dystrybucja S.A. 536300292839 

51 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. Zamkowa 2/3 56-420 Bierutów 3888 TAURON Dystrybucja S.A. 536300264337 

52 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. 1 Maja (park)  56-420 Bierutów 10812 TAURON Dystrybucja S.A. 536300088985 

53 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. Polna 66 56-420 Bierutów 624 TAURON Dystrybucja S.A. 536300513341 

54 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. Pogodna 60 56-420 Bierutów 19152 TAURON Dystrybucja S.A. 536300491346 

55 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Ul. Piłsudskiego 97/13 56-420 Bierutów 6720 TAURON Dystrybucja S.A. 536300500172 

56 Miasto i Gmina Bierutów Oświetlenie drogowe Zbytowa 486/3 56-420 Bierutów 3588 TAURON Dystrybucja S.A. 536300490407 

            suma 505 080     

 

………………………..….. 

(Podpis)
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Załącznik Nr 5.2 do SIWZ - 
Istotne postanowienia umowy 

 – część 2 zamówienia 

 

 

 

 
 
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 dla zadania pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 

 
1. Postanowienia ogólne 

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez Wykonawców, 
pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.  
1) Przedmiotem umowy jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów – pozostałe obiekty. 
2) Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp, o wartości 
zamówienia 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 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3) Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …… 
4) Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również 

elementy niezbędne wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 220 ze zm.) 

5) Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na 
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 
przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej 
umowy, a także zgodnie z taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnia jej dystrybucję do 
obiektów Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Istotnych Postanowień 
Umowy. 

7) Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji z Miastem i Gminą Bierutów z siedzibą w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, 56-420 
Bierutów, NIP 911-17-77-417. 

8) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w Załączniku nr 1, według stawek wynikających z oferty. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 
standardów jakościowych, określonych w taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy.  

10) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego 
w zakresie świadczenia usługi dystrybucji: 

 przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
dostarczania energii elektrycznej z sieci, 

 bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej 
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

 udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci, 

 nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową, 

 rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 
odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 

 powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii 
elektrycznej. 
 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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4. Termin realizacji zamówienia 
 

1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
2) Wykonawca zapewnia sprzedaż energii elektrycznej przez cały czas obowiązywania umowy 

sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich 
punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego, z jednoczesnym zastrzeżeniem zapisów 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 613 ze zm.) 

 
5. Rozliczenia 
 

1) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi 
ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh.  

2) Cena za sprzedaż energii elektrycznej będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.  
3) Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą 

OSD. Zmiana ceny podanej w ofercie nastąpić może w przypadku zmian stawek za świadczenie 
usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.  

4) Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

5) Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego 
w terminie …….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.  

6) Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie zbiorowo 
dla wszystkich punktów poboru w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych lub w okresach 
wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.  

7) Nie dopuszcza się wystawiania faktur prognoz.  
 
4.  Kary umowne 

1) W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych w dostarczonej energii 
elektrycznej Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach 
określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kary umownej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  
z możliwością jego potrącania z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

3) W przypadku wystawienia faktur obejmujących punkty poboru nie ujęte w umowie – 100,00 zł od 
błędnie wystawionej faktury. 

4) W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać 
od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości 
faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
5.  Dopuszczalność zmiany umowy 

1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa 
w art.144 ustawy PZP.  

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ppkt 1)  jest nieważna. 
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu)  

w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 

 zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych  
w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie  o tych zmianach,  

 zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania lub przejęcia 
przez Zamawiającego nowych obiektów w 2019 roku, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do 
Istotnych postanowień umowy lub też w przypadku zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów 
Zamawiającego w 2019 roku, 

 zmiany osób reprezentujących strony – strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych 
zmianach, 

 zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
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umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki 
podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

 zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za 
świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego 
zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby 
nieekonomiczne lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się 
ekonomiczniejsze, 

 zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 
modernizacji.  

4) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 
uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 
 

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd 
Miejski w Bierutowie informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. 
Moniuszki 12; 

2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela, 
          (tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe) 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 
51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej 
dla Miasta i Gminy Bierutów – pozostałe obiekty, nr sprawy IR.2710.12.2018.JP prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 

6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – dane 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie 
dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 
przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

mailto:sekretarz@bierutow.pl
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7.  Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

2) Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją 
niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane na piśmie. 

3) Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli 
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne  
i złożone tej Stronie.  

4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w pkt 5. 

5) Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
w drodze negocjacji. 

6) W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ppkt 5, spory wynikłe z niniejszej 
umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7) W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne wraz  
z obowiązującymi aktami wykonawczymi.  

8) Istotne postanowienia umowy, SIWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 
część umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

9) Załączniki do umowy stanowią lista obiektów Zamawiającego oraz Pełnomocnictwo.  
 
 
 

WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
……………………………………                                             …………………………………
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Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy –  
Lista obiektów Zamawiającego 

 

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowieo umowy  

 

1.2 Miasto i Gmina Bierutów – pozostałe obiekty 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowośd 

suma szacowanego zużycia 
energii [kWh] w okresie od 

01.01.2019r. do 
31.12.2019r.  

nazwa OSD PPE 

1 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica wiejska Solniki Wielkie  5 56-420 Bierutów 1488 TAURON Dystrybucja S.A. 531300549474 

2 Miasto i Gmina Bierutów OSP/Świetlica Zbytowa   56-420 Bierutów 27648 TAURON Dystrybucja S.A. 536300497448 

3 Miasto i Gmina Bierutów Obiekt sportowy Solniki Małe  250 56-420 Bierutów 500 TAURON Dystrybucja S.A. 536300626235 

4 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Paczków  24 56-420 Bierutów 8316 TAURON Dystrybucja S.A. 533300820646 

5 Miasto i Gmina Bierutów Obiekt sportowy Sątok  30/2 56-420 Bierutów 200 TAURON Dystrybucja S.A. 536300628607 

6 Miasto i Gmina Bierutów Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Namysłowska  10 56-420 Bierutów 576 TAURON Dystrybucja S.A. 536300425746 

7 Miasto i Gmina Bierutów Syrena Ul. Namysłowska  10 56-420 Bierutów 2448 TAURON Dystrybucja S.A. 536300157145 

8 Miasto i Gmina Bierutów OSP/Świetlica Gorzesław   56-420 Bierutów 500 TAURON Dystrybucja S.A. 536300088185 

9 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Solniki Małe  7 A 56-420 Bierutów 7800 TAURON Dystrybucja S.A. 536300008623 

10 Miasto i Gmina Bierutów Ochotnicza Straż Pożarna Wabienice   56-420 Bierutów 13224 TAURON Dystrybucja S.A. 536300100904 

11 Miasto i Gmina Bierutów Biura Ul. Moniuszki  14 56-420 Bierutów 12200 TAURON Dystrybucja S.A. 536300063896 

12 Miasto i Gmina Bierutów Biura Ul. Moniuszki  12 56-420 Bierutów 16000 TAURON Dystrybucja S.A. 536300118818 

13 Miasto i Gmina Bierutów Pozostałe obiekty Gorzesław   56-420 Bierutów 12732 TAURON Dystrybucja S.A. 53/8025101 

14 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Karwiniec  22 D 56-420 Bierutów 2268 TAURON Dystrybucja S.A. 53/8025104 

15 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Zawidowice   56-420 Bierutów 3168 TAURON Dystrybucja S.A. 53/8025105 

16 Miasto i Gmina Bierutów Teren sportowy Kijowice 131/1 56-420 Bierutów 200 TAURON Dystrybucja S.A. 53/0616057 

17 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Radzieszyn 1a 56-420 Bierutów 132 TAURON Dystrybucja S.A. 53/5558017 

18 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Jemielna 16 56-420 Bierutów 1000 TAURON Dystrybucja S.A. 53/2078068 

19 Miasto i Gmina Bierutów Świetlica Kruszowice 34 56-420 Bierutów 6936 TAURON Dystrybucja S.A. 53/5560007 

20 Miasto i Gmina Bierutów Obiekt sportowy Wabienice 483/1 56-420 Bierutów 500 TAURON Dystrybucja S.A. 53/2078016 

            suma 117 836    

 
 
…….………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                        (Podpis)
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Załącznik Nr 6.1 do SIWZ - 
Wzór umowy o powierzenie  

przetwarzania danych osobowych 
 – część 1 zamówienia 

 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia ………….. 2018 r. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 
Urzędem Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów  
 
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
reprezentowanym przez:  
- Burmistrza Bierutowa – ……………………………………………  
 
oraz 
firmą ........................... z siedzibą w ..................................................................... zarejestrowaną      
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP ...........................  lub  
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ...........................  
 
zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  
reprezentowaną przez …………………….. 

 
§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, 

w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.  

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane   

w zakresie określonym w załączniku do niniejszej umowy. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy nr …………….. z dnia ………. r. na zadanie 

pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  

i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów – oświetlenie 

uliczne.  

§3 
Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

*niepotrzebne skreślić 
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4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa  

w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

 
§4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

§5 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Administrator może powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe podwykonawcy do 

dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.  

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie 

się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych podwykonawcy. 

§6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§7 
Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu umowy nr 
…………… z dnia …………………. r. 
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§8 
Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 
przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

§9 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych  

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

§10  
Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Podmiotu przetwarzającego. 

 
 
 

      PODMIOT PRZETWARZAJĄCY       ADMINISTRATOR DANYCH   
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Załącznik do umowy  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH   

 
 
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych  
 

Nazwa czynności 
przetwarzania 

Kategorie danych 

Przetwarzanie danych 
osobowych zawartych  

w ofertach i dokumentacji 
wykonawców w związku  

z udzieleniem zamówienia 
publicznego 

Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, zaświadczenia 
ZUS pracowników wykonawcy lub podwykonawcy lub 
zanonimozowane dowody potwierdzające zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Strona 51 z 56 

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ - 
Wzór umowy o powierzenie  

przetwarzania danych osobowych 
 – część 2 zamówienia 

 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia ………….. 2018 r. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 
Urzędem Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów  
 
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
reprezentowanym przez:  
- Burmistrza Bierutowa – ……………………………………………  
 
oraz 
firmą ........................... z siedzibą w ..................................................................... zarejestrowaną      
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP ...........................  lub  
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ...........................  
 
zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  
reprezentowaną przez …………………….. 

 
§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
4. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, 

w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

6. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.  

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane   

w zakresie określonym w załączniku do niniejszej umowy. 

4. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy nr …………….. z dnia ………. r. na zadanie 

pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  

i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów – pozostałe 

obiekty.  

§3 
Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

*niepotrzebne skreślić 
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11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa  

w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

12. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

13. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

14. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

 
§4 

Prawo kontroli 
5. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

6. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem. 

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

§5 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

4. Administrator może powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe podwykonawcy do 

dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy. 

5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.  

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie 

się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych podwykonawcy. 

§6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

3. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§7 
Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu umowy nr 
…………… z dnia …………………. r. 
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§8 
Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 
przetwarzający: 

d) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

e) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

f) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

§9 
Zasady zachowania poufności 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych  

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

§10  
Postanowienia końcowe 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Podmiotu przetwarzającego. 

 
 
 

      PODMIOT PRZETWARZAJĄCY       ADMINISTRATOR DANYCH   
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Załącznik do umowy  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH   

 
 
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych  
 

Nazwa czynności 
przetwarzania 

Kategorie danych 

Przetwarzanie danych 
osobowych zawartych  

w ofertach i dokumentacji 
wykonawców w związku  

z udzieleniem zamówienia 
publicznego 

Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, zaświadczenia 
ZUS pracowników wykonawcy lub podwykonawcy lub 
zanonimozowane dowody potwierdzające zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ - 
Informacja o przynależności 

 do tej samej grupy kapitałowej 
 
 
Nazwa zadania:  

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  
i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 
 

INFORMACJA 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 11  ustawy PZP 

 
 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

Telefon ................................................. Teleks / telefax ................................................................... 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 
Biorąc udział w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów”, 
zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję: 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy) 

 
1. nie należy do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym 

postępowaniu* 
 
2. należy do grupy kapitałowej, z następującymi  wykonawcami biorącymi udział w niniejszym 

przetargu:…………………………………………………..*. 
 
 
 
                                                                                                  ______________________________ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka / pieczątki 

 
 
Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 p PZP wykonawca składa w 
terminie 3 dni  od daty zamieszczenia na stronie internetowej  informacji o której mowa w art.86 ust.5 PZP  Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu . Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ –  
Propozycja/Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

Nazwa zadania:  
 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  
i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów 

 
Propozycja/Wzór  

 

ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy) 

 
 

Lp. 
Pełna nazwa podmiotu oddającego 

do dyspozycji niezbędne zasoby 
Adres podmiotu Nr telefonu/faksu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę  

w niniejszym postępowaniu, w zakresie:  

1) zdolności technicznej* 

2) zdolności zawodowej* 

3) sytuacji finansowej* 

4) sytuacji ekonomicznej* 

 
W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz 

udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na: 

1) ......................................................................................................................................................

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

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

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

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

..................................... dnia ................................. 

 
 
 
 
............................................................           ......................................................... 
      (podpis osoby upoważnionej             (podpis osoby upoważnionej  
         od strony wykonawcy)            podmiotu oddającego zasoby) 

 
 


