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  Świebodzin, 13 listopada 2019 roku 
 

 
 
 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie” 
 

prowadzonego 
 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) 

  
 
 
 

Zatwierdzam 
                  
                                        .................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świebodzin, dnia 13 listopada 2019 roku 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin 
KRS: 0000032476     NIP: 927-00-09-205    REGON:  970327589 
Kapitał Zakładowy 25.113.900,- PLN 
tel: 68 382 24 11 ; www.zwkiuk.swiebodzin.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Tryb udzielenia zamówienia reguluje niniejsza SIWZ oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 443 000,00 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe). 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej.  
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej 

administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie” 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia”. 
3. Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii (PPE) wymienionych 

w załączniku nr 2 „Specyfikacja Punktów Poboru Energii Elektrycznej” 
 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia (dostaw energii elektrycznej): 01.01.2020 – 31.12.2020 r.  
 
VI. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca składając swoja ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 
w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi 
załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich instrukcji, 
załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin (pod 
ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu). 

7. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
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8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych ani częściowych. 

 
VII.  WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo 
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

  
1. W postępowaniu (zapytaniu ofertowym) mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2017.220 ze zmianami). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ani nie 
dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom całości lub części zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, tj. czynności wymagających koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
 

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 142`2, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 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. 
 

Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 
  
Anna Butkiewicz, tel. (68 382 24 11) 
- sprawy związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego 

 

Marcin Wawrzyński, tel. (68 382 24 11), 
- sprawy związane z przedmiotem zamówienia 

 

w godz. urzędowania Zamawiającego , tj. od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku 
polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane 
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w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 

Oferta powinna zawierać: 
a) Wypełniony formularz ofertowy  - załącznik  nr 4 
b) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 5 
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
d) Kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii 
 elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
e) Pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika 
f) Klauzulę RODO. 
 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową 
https://platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 20.11.2019 r. do godz. 14.30. Pliki powinny 
być w formacie *.pdf 

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 3  dni roboczych od upływu terminu składania ofert.  

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty terminu zakończenia 
zbierania ofert. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli 
na zapytanie ofertowe pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
i platformie zakupowej zamawiającego. 

 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena. 
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. 

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

   

1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i maja pozostać niezmienne przez cały okres 
trwania umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w załączniku nr 3 „Istotne dla Zamawiającego 
postanowienia umowy”. 

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5, 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza 
cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny 
ofert. 

3. Wartość netto oraz cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
XIII.  DRUKI UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia 18.11.2019 r. w formie elektronicznej na adres e-mail 
sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl,  propozycję druku umowy uwzględniającą zapisy zawarte w załączniku 
nr 3 „Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną zawarte w umowie”. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera 
ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy. 
Wykonawca udzieli niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy pełnomocnictwa na 
druku, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

   
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego bądź 
korespondencyjnie. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego  w wyniku 
przeprowadzenia postępowania Wykonawcę. 

  
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie z zapisami przedstawionymi w umowie. 
 
XVII.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie 
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej: 
- nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, 
- ceny, 
- terminu wykonania zamówienia, 
- warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
XVIII. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub niezaproszonego do składania ofert, 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład 
Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie” 

 
 
1. Zakres zamówienia obejmuje: 

Dostawę energii elektrycznej do  punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Załączniku 
nr 2 „Specyfikacja Punktów Poboru Energii Elektrycznej” 

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z operatorem Sieci Dystrybucyjnej.  

3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie obowiązywania umowy: 3922,8 MWh 
      

  Zużycie MWh   

taryfa strefa 1 strefa 2 strefa 3 suma ilość PPE 

C11 399,8     399,8 44 

C12a 10,7  30,4   41,1 1 

C21 262     262 7 

C22a 126,5 393,6   520,1 2 

B11 36,8     36,8 2 

B23 466,4 320,6 1876 2663 2 

 
4. Określone w przedmiocie zamówienia szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie 

orientacyjny i może ulec jego zmniejszeniu lub zwiększeniu. Określone w przedmiocie zamówienia 
szacunkowe zużycie energii elektrycznej w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 
roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej lub większej niż przewidywana ilości 
energii.  

5. Realizacja  przedmiotu umowy odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), działającego na terenie, na którym zlokalizowane są układy 
pomiarowe przedstawione w Załączniku nr 2. 

6. Zamówienie obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę następujących czynności: 
a) reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym OSD w procesie zmiany sprzedawcy; 
b)  zgłoszenia w imieniu zamawiającego do realizacji właściwemu OSD umów sprzedaży energii 

elektrycznej zawartych pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym 
c) zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z właściwym OSD 
d) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie odpowiedzi 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.  
7. Do czasu zakończenia dostaw Wykonawca musi posiadać: 

a) zawartą umowę generalną GUD z OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD przez okres obowiązywania 
przedmiotu zamówienia, 

b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania niniejszej Umowy. 

8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na 30 dni przed realizacją 
niniejszej  umowy kopię Generalnej Umowę Dystrybucyjną zawartą z właściwym OSD na terenie którego 
znajdują się Punkty Poboru Energii zamawiającego objęte umową sprzedaży energii elektrycznej. 
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9. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest spółka ENEA SA, dystrybutorem (OSD) jest spółka ENEA 
Operator spółka z o.o. Umowy dla wszystkich PPE są rozdzielone, każdy PPE ma zawartą osobną umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i osobną umowę dystrybucji energii elektrycznej. 

10. Zamawiający oświadcza, że umowy sprzedaży na wszystkie PPE zostały wypowiedziane ze skutkiem na 
dzień 31.12.2019. 

11. Zamawiający oświadcza, że wszystkie układy pomiarowe w taryfach B11 i B23 spełniają warunki TPA i są 
przystosowane do zmiany sprzedawcy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ani nie 
dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom całości lub części zamówienia. 

13. Zamawiający w trakcie trwania umowy (dostaw energii elektrycznej) zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian dotyczących:  
a) Zmiany ilości punktów poboru energii (likwidacja istniejących, budowy nowych, zmiana statusu 

prawnego istniejących) 
b) zmianę zapotrzebowania na energię elektryczną tj. zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania 

w poszczególnych punktach wskazanych w ramach przedmiotu zamówienia,  
c) zmianę taryf i grup taryfowych dla poszczególnych punktów poboru energii, w obrębie grup 

taryfowych, które są wymienione w załączniku nr 2. 
14. Termin realizacji zamówienia: 

a) Umowa wejdzie w życie w zakresie wszystkich punktów poboru wyszczególnionych  
w Załączniku nr 2 z dniem 01.01.2020 r. lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia zmiany 
sprzedawcy przez OSD.  
b)  Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku.  

15. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 
faktur VAT, obejmujących zużycie energii we wszystkich punktach poboru energii elektrycznej 
wyszczególnionych w Załączniku nr 2 

16. Faktury będą wystawiane za zużycie rzeczywiste, zgodne z odczytami OSD. W przypadku braku 
odczytów z OSD przez okres dłuższy niż dwa miesiące, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur 
szacunkowych. 

17. Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych dodatkowych opłat nie wynikających z rozporządzenia 
Ministra Energetyki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ         

 Specyfikacja Punktów Poboru Energii Elektrycznej      
l.p. adres PPE Taryfa Moc 

umowna 
[kW] 

Nr licznika Nr PPE Szacunkowe zużycie roczne z 
podziałem na strefy [MWh] 

suma zuzycia 
rocznego MWh 

          

      I strefa  II strefa  III strefa   

1 BORÓW, 66-200 Świebodzin C11 22 82677497 PLENED00000590000000000240998
467 

13,5   13,5 

2 BORÓW Dz.151/1/zl.085, 66-200 Świebodzin C11 14 8913828 PLENED00000590000000000223564
431 

5,7   5,7 

3 Chociule, 66-200 Świebodzin C22a 61 96777210 PLENED00000590000000000415206
480 

9,5 23,7  33,2 

4 Chociule, 66-200 Świebodzin C11 27 3315024 PLENED00000590000000000240717
483 

27,5   27,5 

5 Glińsk, 66-200 Świebodzin C21 61 96778360 PLENED00000590000000000415201
472 

24,5   24,5 

6 Gościkowo, 66-200 Świebodzin C21 77 96778592 PLENED00000590000000000415202
493  

38,5   38,5 

7 Gościkowo, 66-200 Świebodzin C11 22 90919016 PLENED00000590000000000241412
431  

31,8   31,8 

8 GRODZISZCZE, 66-200 Świebodzin C11 11 8896851 PLENED00000590000000000240650
434  

4   4 

9 GRODZISZCZE, 66-200 Świebodzin C11 27 63008962 PLENED00000590000000000240775
440  

3,6   3,6 

10 JEZIORY, 66-200 Świebodzin C11 27 85981572 PLENED00000590000000000240759
492  

10   10 

11 JEZIORY Dz.164/1, 66-200 Świebodzin C11 14 9489770 PLENED00000590000000000221460
479  

2,5   2,5 

12 KAMIONKA 2, 66-200 Świebodzin C11 15 47941037 PLENED00000590000000000221835
497  

5   5 

13 KĘPSKO Dz.179/4, 66-200 Świebodzin C11 14 90916874 PLENED00000590000000000223386
476  

2   2 

14 KĘPSKO Dz.18, 66-200 Świebodzin C11 9 9302311 PLENED00000590000000000223384
434  

0,5   0,5 

15 KUPIENINO, 66-200 Świebodzin B11 33 5134096 PLENED00000590000000000415200
451  

14   14 

16 KUPIENINO Dz.39, 66-200 Świebodzin C11 7 10205323 PLENED00000590000000000221463
445  

3   3 

17 KUPIENINO Dz.56/2, 66-200 Świebodzin C11 14 9426548 PLENED00000590000000000221461
403  

3,5   3,5 

18 LUBINICKO 64, 66-200 Świebodzin C11 27 12645822 PLENED00000590000000000240663
416  

9,5   9,5 

19 Lubogóra, 66-200 Świebodzin C21 49 96861625 PLENED00000590000000000415204
438  

32   32 

20 Lubogóra, 66-200 Świebodzin C11 11 82677462 PLENED00000590000000000241003
475  

1,5   1,5 

21 Lubogóra, 66-200 Świebodzin C11 14 82677463 PLENED00000590000000000241002
454  

1,5   1,5 

22 ŁUGÓW Dz.310/5, 66-200 Świebodzin C11 7 90916224 PLENED00000590000000000221855
432  

2,7   2,7 

23 ŁUGÓW Dz.328/1, 66-200 Świebodzin C11 22 85485158 PLENED00000590000000000221854
411  

1   1 

24 NOWY DWOREK DZ. 184, 66-200 Świebodzin C11 7 9425155 PLENED00000590000000000221318
407  

0,35   0,35 

25 NOWY DWOREK DZ.255/15, 66-200 
Świebodzin 

C11 14 8731610 PLENED00000590000000000221317
483  

7,3   7,3 

26 OSOGÓRA Dz.65/1, 66-200 Świebodzin C11 11 8253742 PLENED00000590000000000221897
441  

3   3 

27 PODLESIE PS-16/na sł., 66-200 Świebodzin C11 14 9857283 PLENED00000590000000000223392
408  

0,5   0,5 

28 RAKÓW 13, 66-200 Świebodzin C11 27 46777389 PLENED00000590000000000241625
442  

34   34 

29 RAKÓW Dz.103, 66-200 Świebodzin C11 9 90734018 PLENED00000590000000000223387
497  

0,9   0,9 

30 RAKÓW Dz.111/1, 66-200 Świebodzin C11 9 7196249 PLENED00000590000000000223388
421  

0,45   0,45 

31 RAKÓW Dz.80/2, 66-200 Świebodzin C11 14 90732469 PLENED00000590000000000223385
455  

1,4   1,4 

32 ROSIN 35, 66-200 Świebodzin C11 27 90076469 PLENED00000590000000000241644
453  

27   27 

33 ROSIN Dz.54/71, 66-200 Świebodzin C11 22 9489804 PLENED00000590000000000223383
413  

15   15 

34 ROSIN Dz.78, 66-200 Świebodzin C11 22 7210804 PLENED00000590000000000223389
442  

8   8 

35 ROZŁOGI  Dz.22/1/zł.494, 66-200 
Świebodzin 

C11 14 9429159 PLENED00000590000000000221857
474  

0,85   0,85 

36 ROZŁOGI Dz.74/1, 66-200 Świebodzin C11 27 88498880 PLENED00000590000000000221856
453  

3,9   3,9 

37 Rudgerzowice dz.nr 106, 66-200 Świebodzin C21 49 96861461 PLENED00000590000000000415194
422  

12   12 

38 RUSINÓW, 66-200 Świebodzin C11 22 63659269 PLENED00000590000000000241387
488  

25   25 

39 RUSINÓW, 66-200 Świebodzin C11 27 63008926 PLENED00000590000000000241407
423  

29   29 

40 Rzeczyca, 66-200 Świebodzin B11 21 4943314 PLENED00000590000000000415219
462  

22,8   22,8 

41 Os. Łużyckie, 66-200 Świebodzin C21 32 38893484 PLENED00000590000000000415192
477  

58,5   58,5 

42 Os. Słoneczne, 66-200 Świebodzin C11 14 47892418 PLENED00000590000000000240254
460  

37   37 
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43 Os. Widok, 66-200 Świebodzin C11 14 3524933 PLENED00000590000000000240375
479  

7,5   7,5 

44 Os. Widok, 66-200 Świebodzin C21 61 40612774 PLENED00000590000000000415205
459  

16,5   16,5 

45 Os. Widok dz.200/2/zł.39, 66-200 
Świebodzin 

C11 17 9160907 PLENED00000590000000000222109
431  

5,7   5,7 

46 UL. Kozia, 66-200 Świebodzin C11 27 12107772 PLENED00000590000000000239850
415  

8   8 

47 UL. Młyńska, 66-200 Świebodzin B23 350 38893475 PLENED00000590000000000415188
490  

438 301 1776 2515 

48 UL. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin B23 90 6711735 PLENED00000590000000000415143
418  

28,4 19,6 100 148 

49 UL. Wodociągowa, 66-200 Świebodzin C22a 80 42204739 PLENED00000590000000000415153
434  

117 369,9  486,9 

50 ul. Zachodnia dz. 195/101, 66-200 
Świebodzin 

C21 50 42204738 PLENED00000590000000000415215
475  

80   80 

51 UL. Żaków, 66-200 Świebodzin C11 14 62363228 PLENED00000590000000000240041
449  

16   16 

52 WILKOWO Dz.182/8, 66-200 Świebodzin C11 9 3677928 PLENED00000590000000000241034
447  

3,9   3,9 

53 WILKOWO Dz.236/przepo, 66-200 
Świebodzin 

C11 9 90921823 PLENED00000590000000000445759
438  

0,15   0,15 

54 WILKOWO Dz.29/13, 66-200 Świebodzin C12a 27 63670347 PLENED00000590000000000241027
494  

10,7 30,4  41,1 

55 WILKOWO Dz.29/53, 66-200 Świebodzin C11 9 82677479 PLENED00000590000000000241033
426  

1,1   1,1 

56 WILKOWO Dz.35/9, 66-200 Świebodzin C11 22 90080635 PLENED00000590000000000241032
405  

22   22 

57 WITOSŁAW, 66-200 Świebodzin C11 11 7876750 PLENED00000590000000000241450
453  

4,5   4,5 

58 WITYŃ przepomp./zł. 01, 66-200 Świebodzin C11 22 12166547 PLENED00000590000000000221468
453  

8,5   8,5 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną zawarte w umowie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej zgodnie z warunkami określonymi 

w zawartej umowie, ustawie - Prawo energetyczne i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
a Zamawiający zobowiązuje się do jej odbioru i kupna, dla punktów należących do Zamawiającego 
( zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ) 

2. Okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów poboru będzie zgodny z okresem rozliczeniowym OSD dla 
poszczególnych PPE. 

3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu 
w formie pisemnej prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia 
przelewu bankowego. W przypadku wystawienia dokumentów korygujących, termin zapłaty będzie 
liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu. 

4. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (12 miesięcy)  
i obejmowała będzie punkty poboru energii elektrycznej zawarte w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego. Po tym okresie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 

6. Do obowiązków wykonawcy należy przeprowadzenie następujących czynności: 
a) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy; 
b) zgłoszenia w imieniu zamawiającego do realizacji właściwemu OSD umów sprzedaży energii 

elektrycznej zawartych pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym 
c) zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z właściwym OSD 
d) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie odpowiedzi 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.  
7. Do czasu zakończenia dostaw energii elektrycznej Wykonawca musi posiadać: 

a) zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do 
obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD przez okres 
obowiązywania przedmiotu zamówienia, 

b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na 30 dni przed realizacją niniejszej  umowy 
kopię Generalnej Umowę Dystrybucyjną zawartą z właściwym OSD na terenie którego znajdują się 
Punkty Poboru Energii zamawiającego objęte umową sprzedaży energii elektrycznej. 

9. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od 01.01.2020 r. lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu 
potwierdzenia zmiany sprzedawcy przez OSD 

10.  Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny, służący  
do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu 
energii w podanej ilości. Ilość energii elektrycznej pobrana przez Zamawiającego ustalana będzie w 
oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo –rozliczeniowych. 

11.  Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego 
(odbiorcy końcowego), co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 
rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne. 

12.  Standardy jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej zostały określone w obowiązujących 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo 
energetyczne. 

13. Należności za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą w poszczególnych okresach 
rozliczeniowych jako: 
a.  iloczyn ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych punktów poboru energii, 
o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej 
określonej w formularzu cenowym oferty Wykonawcy odpowiednio dla taryfy, 

                oraz 
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b.  iloczynu ilości punktów poboru energii, o którym mowa w ppkt a) i ceny  jednostkowej netto za 
opłatę handlową, określonej w formularzu cenowym oferty Wykonawcy odpowiednio dla taryfy. 

Do wyliczonej w ten sposób należności Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką 
tego podatku. 

14. Ceny Energii Elektrycznej mają zawierać wymagane przez odpowiednie przepisy prawa ilości tzw. 
świadectw pochodzenia oraz efektywności energetycznej, zgodne ze stanem prawnym na dzień 
podpisania Umowy.  

15. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym nie ulegną zmianie oraz waloryzacji w okresie  
obowiązywania umowy z wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub 
stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną oraz zmianie ulegną zapisy prawa energetycznego 
(Ustawa o odnawialnych źródłach energii i Ustawa o efektywności energetycznej) w zakresie pozyskania 
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo 
uiszczenia opłat zastępczych. 

16. Rozliczenia będą realizowane w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym OSD lecz nie rzadziej niż 
co dwa miesiące. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT specyfikacje rozliczanych tą 
fakturą punktów poboru energii elektrycznej, zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia. 

17. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur VAT, obejmujących zużycie energii we wszystkich punktach poboru energii 
elektrycznej określonych w Załączniku nr 2. 

18. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego któregokolwiek z punktów poboru energii wskazanych w OPZ, Wykonawca jest 
obowiązany do dokonania korekty uprzednio wystawionej faktury VAT. Korekta i związane z nią 
rozliczenie dokonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, Zamawiający złoży pisemną reklamację, załączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja 
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez 
Zamawiającego. 

20. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą. 
21. Wykonawca wskaże ze swojej strony merytoryczną osobę (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) do 

bieżących kontaktów z Zamawiającym w zakresie rozliczeń i wystawianych faktur za zużytą energię 
elektryczną, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub nieprawidłowości w tym zakresie. 

22. W ramach umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, o którym mowa  
w art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego (Dz.U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.). Wszelkie koszty związane z 
dokonywaniem przez Wykonawcę bilansowania handlowego, uwzględnione są w cenach 
jednostkowych określonych w Formularzu cenowym. 

23. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie. Poza innymi przypadkami 
określonymi w Umowie zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1.  Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2. Zaistnienia, po zawarciu niniejszej Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej 

Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i którego nie można uniknąć, ani któremu 
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę 
niniejszej Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; 

3. Zmiany (zwiększanie, zmniejszanie) ilości punktów poboru energii elektrycznej i zapotrzebowania na 
energię elektryczną, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej/ zapotrzebowania 
na energię elektryczną wynikać może np.: 

a) z włączenia do umowy punktów przez Zamawiającego; 
b) z likwidacji punktów poboru; 
c) budowy nowych punktów poboru; 
d) zmiany stanu prawnego punktów poboru. 

Dodanie nowych punktów poboru energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w obrębie grup 
taryfowych wycenionych w ofertach Wykonawcy w ramach szacowanego w zamówieniu wolumenu 
energii +/- 10%. 
4. Zmian taryf, grup taryfowych dla poszczególnych punktów poboru energii, w obrębie grup 
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taryfowych wycenionych w ofertach Wykonawcy;  
5. Zmian mocy przyłączeniowych, mocy umownych w okresie obowiązywania umowy, wynikających ze 

zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, na właściwą dla niego z ekonomicznego punktu 
widzenia; 

24. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów 
telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą 
Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany. 

25. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązujące a w szczególności przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

26. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub w trakcie trwania umowy, rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

dotyczy postępowania pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez 
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie” 

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

Adres Wykonawcy  

(kod, miejscowość) .............................................................................................................................. 

(ulica, nr domu, nr lokalu):.................................................................................................................... 

NIP:.....................................  REGON:.....................................  KRS :..................................... 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ....................................... zł. (zgodnie z załączonym 

formularzem cenowym),   słownie ...................................................................................... 

W tym podatek VAT w wysokości ……..…….……… zł, cena netto zamówienia …………………………………. zł 

2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią „Istotnych dla Zamawiającego postanowień, które zostaną zawarte 

w umowie”, stanowiącym załączniki nr 3, których postanowienia w pełni akceptujemy 

4. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.** 

6. Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę:  
 
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................... 

 

Nr tel. ..................................................,  adres e-mail ….............................................................    
                                                                                                                             

 

 

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

                                                                                                                                                  (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela+ pieczątka) 

Załączniki do oferty: 
1. Formularz cenowy 
 

 
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).  
                                                                                                                                                                                                                                                            ** 
skreślić 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. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
…………………………………… 

          /miejscowość, data/ 
 
 
 
……………………………………… 
        /nazwa i siedziba Wykonawcy/ 

 
FORMULARZ CENOWY 

Temat:  

DANE 

podane przez Zamawiającego 

Wypełnia Wykonawca 

CENY JEDNOSTKOWE         

netto zł 
WARTOŚĆ netto zł 

L.p. Grupa 

taryfowa 

Prognozowane zużycie energii 

w okresie 12 miesięcy 

Ilość Punktów 

Poboru En. 

Elektrycznej 

Cena 1 MWh 

energii 

czynnej 

Opłata 

abonamentow

a (handlowa) 

 

Energii 

czynnej 

Opłaty 

abonamentow

ej (handlowej) 

 MWh Szt. zł/MWh zł/m-c zł zł/12 m-cy 

A  B C D E F = B x D 
G = C x E x 

12 miesięcy 

1 C11 Całodobowo 399,8 44     

2 C12A 
I – strefa 10,7 

1 
    

II - strefa 30,4     

3 C22A 
I – strefa 126,5 

2 
    

II - strefa 393,6     

4 C21 Całodobowo 262 7     

5 B11 Całodobowo 36,8 2     

6 B23 

I – strefa 466,4 

2 

    

II - strefa 320,6     

III - strefa 1876     

7 Wartość netto zł ( Σ poz. 1-6 )   

8 Podatek VAT 23%  zł (od poz. 7)   

9 Razem brutto zł ( Σ poz. 7-8 )   

10 Cena oferty brutto zł ( Σ poz. 9F+9G )  

 „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.” 

 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………….……………………………………………….zł 
 
 

……………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                        /czytelny podpis upełnomocnionego  

                                                                                                                                       przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis/ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………….………..,  
adres …………………………………………………………………………………..………………………………………….……….., 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez ………………………………………………….…………………… …………..……………………………………………………………………
………….. pod numerem KRS…………………………., kapitał zakładowy …….…………………………….., 
NIP ……….……………………, REGON……………………………..….. zostaje ustanowiony pełnomocnikiem (dalej: 
„Pełnomocnik”) przez następującego mocodawcę (dalej „Mocodawca”) 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin 

NIP: 927-00-09-205, REGON: 970327589 , KRS: 0000032476 
 

Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik jest upoważniony do samodzielnego 
podejmowania następujących czynności w imieniu Mocodawcy: 
 
1. Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej pomiędzy 

Mocodawca,  
a Pełnomocnikiem umowy sprzedaży energii; 

2. zawarcia Umowy Dystrybucyjnej (Umów Dystrybucyjnych) w imieniu i na rzecz Mocodawcy z właściwym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,  

3. Reprezentowania Mocodawcy przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy; 

4. Dokonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej. 

 
Pełnomocnik w zakresie określonym w niniejszym pełnomocnictwie, może udzielać dalszych pełnomocnictw. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na okres obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem tj. do dnia 31.12.2020 i może być w każdej chwili 
odwołane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego przez Mocodawcę na adres Pełnomocnika. 
 
 
             Mocodawca: 
 
 
 
          …………………………………………. 
           (data, czytelny podpis) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Klauzula informacyjna RODO:  
� 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”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka  z o.o. 
siedzibą w: ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, nr tel.: 68 382 24 12, e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin .pl 

� u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie” 

� w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie 
to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje 
obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. 
kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do 
otrzymania przedmiotowych danych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 
oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy 
prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje 
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń 
i wierzytelności przez Zamawiającego; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących 
imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL 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 – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

 
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


