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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Nazwa:  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

Adres:  ul. Sportowa 7 

97 – 340 Rozprza 

Telefon:  (0-44) 615-80-93       

Telefaks:  (0-44) 615-80-93       

REGON:  590318937 

NIP:      771-00-21-587 

e-mail zgkg.rozprza@op.pl 

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 cyt. 

ustawy). 

 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

Uwaga: 

Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie 

internetowej  http://www.bip.rozprza.pl 

 

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZYW ROKU 2014 

 

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej ustawy i Polskimi Normami.  

Codzienna dostawa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 

Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ww. ustawie, o jakości spełniającej wymagania 

producentów opraw oświetleniowych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu 

przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych i przepisów BHP. 

   

 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynków Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Rozprzy - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ze wskazaniem 

ich lokalizacji, grup taryfowych i mocy przyłączeniowych przedstawia załącznik Nr I do SIWZ. 

1.1. Sumaryczna moc zamówiona –  289 kW 

1.2. Prognozowane roczne zużycie energii  - 442000 kWh, w tym:  

 taryfa C11 – 80 000,00 kWh (9 punktów poboru mocy),  

 taryfa C12a – 32 000,00 kWh (2 punkty poboru mocy),   

 taryfa C22a – 250 000,00 kWh (2 punkt poboru mocy), 

 taryfa B23 – 80 000,00 kWh (1 punkt poboru mocy) 

1.3. Ilość punktów może ulec zmianie o około +/- 10% 

1.4. Czas dostawy energii do budynków zakładowych przez całą dobę. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

http://www.rozprza.pl/


 

 

  

ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna 

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

 

ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

 

Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za 

spełniony przypadku, gdy wykonawca przedłoży: 

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymaganą ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  

 

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełnionyw 

przypadku, gdy wykonawca przedłoży: 

a) wykaz co najmniej jednej usługi (wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającej na 

dostawie energii elektrycznej z sieci (dostawa realizowana na podstawie  jednej umowy na rzecz 

jednego odbiorcy) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto - wg załącznika nr  4. 

b) dokument potwierdzający, że dostawa wyszczególniona w załączniku nr 4 została 

wykonana lub jest wykonywana należycie. 

Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  

Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w 

przypadku, gdy wykonawca przedłoży:  

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści 

art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika 

nr 2. 



 

 

Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  

 

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zostanie przez zamawiającego uznany 

za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży:  

a)  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści 

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika 

nr 2. 

Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  

Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

I. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2. 

Aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o 

której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo  energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

 

II. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 



 

 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

5. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.  

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt 1 – 4. 

7. Oświadczenie o należeniu /nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej.  

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 

osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i 

podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 

złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 



 

 

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

poświadczonym przez wykonawcę.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do oferty 

ustanowione pełnomocnictwo. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-80-93 lub drogą 

elektroniczną na adres zgkg.rozprza@op.pl  z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku 

potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż 

pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub 

adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym 

pismem. 

3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na 

stronie internetowej  Urzędu Gminy Rozprza, w zakładce zamawiającego www.bip.rozprza.pl/ 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ 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. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom pisemnie lub faxem lub 

drogą elektroniczną, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Rozprza, w zakładce Zamawiającego  http://www.bip.rozprza.pl/ 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 

stronie. 

7. W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu 

wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów a wykonawca 

napisze oświadczenie z tej czynności.  

ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

http://www.rozprza.pl/
http://www.rozprza.pl/


 

 

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

 

ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymagania podstawowe: 

1) Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona w formie lub na druku  

„formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1  

2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności. 

3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

UWAGA:  

Za podpis osoby uprawnionej  uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną 

pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.   

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie 

(pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z 

niniejszą SIWZ.  

7) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 

alternatywnych. 

8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby oraz numer NIP.  

9) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz 

inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te 

przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 

10) Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach 

opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony 

„część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zmiana i wycofanie oferty:  

 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert;  

 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem 

„zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu 

stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania 

wykonawcy. 

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 

13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Forma oferty  

1) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. 



 

 

2) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

4) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

5) Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem, 

zawierającą następujące oznaczenie: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7                                   

97-340 Rozprza 

Oferta w: przetargu nieograniczonym 

Na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Gminy w Rozprzy 

Nie otwierać przed: 26.11.2013 r., godz. 10.15 

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa i adres 

wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi. 

6) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do dnia … 

do godz…. 

7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie 

lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 

informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

8) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

9) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w 

formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 

3. Zawartość oferty 

1) KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

wg załącznika nr 1; 

2. Formularz kalkulacyjny - wg załącznika nr 1a; 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści 

art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg 

załącznika nr 2 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.  

5. Oświadczenie o należeniu /nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika 5..  

6. Aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo  energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).  

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 



 

 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.  

9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.  

10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt 3 – 7. 

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  4 – 7 składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

13. Wykaz co najmniej jednej dostawy (wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającej na dostawie energii 

elektrycznej z sieci (dostawa realizowana na podstawie  jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy) o 

wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto - wg załącznika nr  4. 

14. Dokument potwierdzający, że dostawa wyszczególniona w załączniku nr 4 została wykonana lub 

jest wykonywana należycie. 

15. Stosowane pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez 

notariusza).  

16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

(należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza). 

 

ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 



 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej 

specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy  

ul. Sportowa 7                                   

97-340 Rozprza 

nie później niż do 26.11.2013 r. do godz. 10.00 .   

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się                  

w siedzibie zamawiającego  

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7                                    

97-340 Rozprza 

w dniu 26.11.2013r. o godz. 10.15.   

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres 

gwarancji, warunki płatności. 

7. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny 

wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca winien wypełnić Formularz kalkulacyjny – załącznik nr 1a. 

2. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

3. Cenę oferty stanowi cena wyliczona w Formularzu kalkulacyjnym. 

4. Cenę oferty brutto wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT należy podać na Formularzu oferty 

– załącznik nr 1 - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. 

6. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych  

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty 

Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w 

ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

Sposób oceny ofert – opis kryterium: 

 Cena – 100% 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

C min              

                                        C= --------------- x 100%  x 100 

                                           C b             

 gdzie: 



 

 

                          C         - wartość punktowa danej oferty 

                          C min   - oferowana najniższa cena 

                          C b  - cena oferty badanej 

 

Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryterium (jest najtańsza).  

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o:  

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, 

 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt 1, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozprza, w zakładce zamawiającego 

http://www.bip.rozprza.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym w art. 94 

ustawy p.z.p. O terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie lub 

poprzez e-mail. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej  zasady współpracy wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy), 

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

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

ROZDZIAŁ XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ 

http://www.rozprza.pl/


 

 

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom 

i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę.  

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w 

sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p. 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia: 

1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki 

podatku VAT.  

W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. 

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 

wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego 

lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być 

jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 

c) zmiana treści załącznika nr 1 – punktów poboru energii 

5. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego 

zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

 

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).  

 

ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  I Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej  

Załącznik nr  1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1a Formularz kalkulacyjny 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy 
 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  



 

 

 

Załącznik I  

Zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej oświetlenia budynków gminnych  

na terenie Gminy Rozprza 

LP. MIEJSCOWOŚĆ  NR LICZNIKA  MOC UMOWNA    

(w kW) 

TARYFA 

1 Przepompownia ścieków Rozprza  11026938 6 kW C11 

2 Przepompownia ścieków ul. 

Kościuszki 62 Rozprza  

12753982 6 kW C11 

3 Przepompownia ścieków ul. 

Kościuszki 26 Rozprza  

4356203 6 kW C11 

4 Przepompownia ścieków ul.  

Piotrkowska 41/4 Rozprza  

8014891 6 kW  C11 

5 Przepompownia ścieków ul. 

Wąska  Rozprza  

8979775 6 kW  C11 

6 Hydrofornia Mierzyn 12878630 26 kW C11 

7 SKW Milejów 11830928 36 kW C12a 

8 SW Białocin  1277908 70 kW C22a 

9 Hydrofornia Lubień 4766425 20 kW C11 

10 Biuro-baza w Rozprzy ul. 

Sportowa 7 

1276968 26 kW C11 

11 Oczyszczalnia Ścieków Rozprza 70115205 45 kW C22a 

12 Oczyszczalnia Ścieków Niechcice 303-0013777 30 kW B23 

13 Przepompownia Niechcice 90224-12993943 6 kW C11 

     

 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGKG/   3885   /2013 

1. Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza  

ul. Sportowa 7 

97-340 Rozprza  

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
:       

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



 

 

  

 

 

 
Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień  

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) zamówienie(a) wykonam w terminie: 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 

4) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę wyliczoną 

zgodnie z formularzem kalkulacyjnym: 

 

brutto ..................................................................................................... zł 

słownie …………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT (…%)  

5) warunki płatności: przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury, 

6) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do zawartej 

umowy, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego, 

9)  składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]
2
,  

10)  nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania
3
: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

 

1 

 

 

  

 
12) następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

4
:  

l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

                                            
2  

Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 

 

1  

 

 
13) Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

5. Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić  

 

 



 

 

                Załącznik nr 1a do SIWZ                                                                                             

FORMULARZ  KALKULACYJNY 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

 

 

Lp. 
Oznaczenie składnika cenowego 

Ilość 

(kWh) 

Cena 

jednostkowa** 

netto (zł) 

Wartość  

netto (zł) 

(kol. 4 x kol. 5) 

VAT 

(%) 

 

Wartość  

brutto (zł) 

 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Grupa taryfowa C12a - całodobowa 32 000     

2. Grupa taryfowa C11 – całodobowa  80 000     

3. Grupa taryfowa C22a – całodobowa 250 000     

4. Grupa taryfowa B23 – całodobowa 80 000     

 
Razem (cena oferty) :      

* W przypadku dodatkowych opłat, które związane są ze sprzedażą energii i będą wykazywane na fakturze rozliczeniowej Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić wiersze  5 - 7 (do wyliczenia ich wartości należy przyjąć okres 12-stu miesięcy). W razie potrzeby należy dodać 

wiersze kolejne. 

** Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGKG/ 3885  /2013  

 

1. Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7 

97-340 Rozprza  

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
5
:       

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  

  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
5
  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



 

 

 

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGKG/ 3885 /2013  

 

1. Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7 

97-340 Rozprza  

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
6
:       

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 
 

Oświadczam(y), że: 

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

 

 

 

 

 

3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW ZAKŁADU 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGKG/ 3885  /2013 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Gospodarki komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7 

97-340 Rozprza  

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
7
:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

Oświadczam(y), że 

wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej jedną usługę (wykonaną, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 

polegającą na dostawie energii elektrycznej z sieci (dostawa realizowana na podstawie jednej umowy 

na rzecz jednego odbiorcy) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto 

 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEG

O 

 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

WYKONANEGO 

PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

RODZAJ  

CZAS REALIZACJI 

POCZĄTEK 

MIESIĄC 

ROK 

KONIEC 

MIESIĄC ROK 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

Załączam(y) dokument(y) potwierdzający(e), że dostawa(y) wyszczególniona(e) w ww. tabeli 

została(y) wykonana(e) lub jest (są) wykonywana(e) należycie. 
3. Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

   

                                            
7
  Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu. 



 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 5 

INFORMACJA 
O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW ZAKŁADU 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY 

 
 

Zamawiający: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

Ul. Sportowa 7 

97-340 Rozprza  

 
Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
 

 

 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r (Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z późn. zm.) informujemy, że: 

 
2) nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy). 
 

3) należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).  
 
W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów: 
 

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

2. ………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………….….. 

4. …………………………………………………………………………………..……. 

 

............................, dn. ...........................                                                                                
...................................................................... 
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli                                                                      
* Należy zaznaczyć właściwe 



 

 

 

 
 

Projekt 
 

           

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy  

 

UMOWA NR ………………. 

 

zawarta w dniu ............................. 2013 r. w Rozprzy, pomiędzy: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

ul. Sportowa 7, 97-340 Rozprza,  

NIP  771-00-21-587 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy – Juliana Misztelę 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – p. Heleny Kwaśniak  

zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą”,  

 

a 

 

.........................................., z siedzibą w …………………… przy ul. ……………….,  

NIP ………………..                        

zarejestrowaną w rejestrze ……………….. prowadzonym przez Sąd ……………………. Wydział 

………………….. w ………………………..,  

reprezentowaną przez: 

………………………. - ……………………… 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie  

z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759) 

 

§1 

Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy 

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

zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego oraz zasilania budynków 

gminnych gminy Rozprza i remiz OSP w obrębie gminy Rozprza, na zasadach określonych w 

ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 

625 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

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

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

dystrybucyjnych zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

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

a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

świadczeniem usług dystrybucyjnych tj.: transportem i rozdziałem energii; 

b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi 

dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 



 

 

c) Umowa – niniejsza umowa, 

d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji 

energii elektrycznej; 

e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

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

następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 

 

§2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się do zakupu energii 

elektrycznej dla punktów poboru energii (PPE) określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Odbiorcy, zgłoszenia o zawarciu 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

3. Planowaną wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru, 

o których mowa w załączniku nr 1 do umowy szacuje się na.  442 000  kWh dla potrzeb zasilania  

budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy. Szacowana wysokość rocznego 

zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w 

okresie obowiązywania umowy ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i 

w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Odbiorcy, zobowiązania do zakupu energii w podanej 

ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie porania przez 

Odbiorcę przewidywanej ilości energii. 

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

poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie 

usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD zgodnie z § 2 pkt 10 rozporządzenia  

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623);. 

5. Odbiorca oświadcza, że kupowana na podstawie niniejszej umowy energia elektryczna zużywana 

będzie na potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy Prawo energetyczne. 

 

§ 3. 

Standardy jakości obsługi. 

1. Standardy jakości obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach 

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

energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorcy przysługuje prawo 

bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 poz. 895 ze zm.) lub w każdorazowo 

później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

§4 

Podstawowe obowiązki Odbiorcy 

5. Na mocy niniejszej umowy Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do:  

Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną. 

Zawiadamiania Sprzedawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości 

zużycia w okresie obowiązywania umowy. 

 

 



 

 

§5 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 

elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą: 

a) w strefie czasowej całodobowej grupa taryfowa C11      - ..... zł/kWh 

b) w strefie czasowej całodobowej grupa taryfowa C12a    - ..... zł/kWh 

c) w strefie czasowej całodobowej grupa taryfowa C22a      - ..... zł/kWh 

d) w strefie czasowej całodobowej grupa taryfowa B23     - ..... zł/kWh 

2. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej 

stawki. 

3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen 

jednostkowych energii elektrycznej określonych w § 5 ust. 1 umowy i zostanie wyliczona 

według wzoru: 

N = E x C 

 gdzie: 

 N- należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł); 

E- ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy 

pomiarowo – rozliczeniowe;  

C – cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5 ust.  

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

energii odbywać się będą  zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Sprzedawcę. 

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego. 

 

§6 

Płatności 

1. Łączna wartość umowy wyniesie brutto: .................... zł (słownie ............................................) 

w tym podatek VAT …%; 

2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej  faktury przez  Sprzedawcę. 

3. Sprzedawca wystawi fakturę nie później niż 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego  

4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy faktury w ciągu 7 dni od jej  

wystawienia.           

5. Za dzień  zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

6. Za przekroczenie terminów płatności określonych w ustępie 2, Sprzedawcy przysługuje 

prawo do     naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

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

faktury    złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kserokopie  spornej faktury. 

8. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od dnia jej 

złożenia przez Odbiorcę. 

9. Reklamacje nie zwalniają Odbiorcy od obowiązku płatności należności za dostarczoną 

energię   elektryczną. 

10. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Odbiorcy. 

 

§7 



 

 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: do 31.12.2014  r.   

2. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do 

Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił przyrost mocy powyżej 1 kW w związku z dokonaną 

rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez 

konieczności renegocjowania pozostałych warunków Umowy.  

3. Strony postanawiają, że na wniosek Odbiorcy możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr1 i nie stanowi ono 

rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru 

określone w Załączniku nr 1. 

4. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

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

b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD, 

5. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Odbiorcy za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

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

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

powyżej, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których 

dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem 

jej rozwiązania. 

7. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za 

pobraną energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo 

uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w 

dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze 

wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu 

wystąpienia przerw i ograniczeń w dostarczeniu/odbiorze energii elektrycznej, o przewidywanym 

czasie ich trwania i o przewidywanych skutkach dla umowy oraz o ich ustaniu. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę lub 

Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określony w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, poza przypadkiem, który określa ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy.. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  

§9 

Postanowienia końcowe 

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

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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

polubownie. 



 

 

3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy dla Odbiorcy. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów w tym 

zakresie. 

 

§11 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Odbiorcy  

i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 

ODBIORCA:         SPRZEDAWCA:  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - punkty poboru energii   

Zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej oświetlenia budynków gminnych  

na terenie Gminy Rozprza 

LP. MIEJSCOWOŚĆ  NR LICZNIKA  MOC UMOWNA    

(w kW) 

TARYFA 

1 Przepompownia ścieków Rozprza  11026938 6 kW C11 

2 Przepompownia ścieków ul. 

Kościuszki 62 Rozprza  

12753982 6 kW C11 

3 Przepompownia ścieków ul. 

Kościuszki 26 Rozprza  

4356203 6 kW C11 

4 Przepompownia ścieków ul.  

Piotrkowska 41/4 Rozprza  

8014891 6 kW  C11 

5 Przepompownia ścieków ul. 

Wąska  Rozprza  

8979775 6 kW  C11 

6 Hydrofornia Mierzyn 12878630 26 kW C11 

7 SKW Milejów 11830928 36 kW C12a 

8 SW Białocin  1277908 70 kW C22a 

9 Hydrofornia Lubień 4766425 20 kW C11 

10 Biuro-baza w Rozprzy ul. 

Sportowa 7 

1276968 26 kW C11 

11 Oczyszczalnia Ścieków Rozprza 70115205 45 kW C22a 

12 Oczyszczalnia Ścieków Niechcice 303-0013777 30 kW B23 

13 Przepompownia Niechcice 90224-12993943 6 kW C11 

     

 
 

 

 


