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§ 1. 
Zamawiający 

1. Zamawiającym jest "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1,  
(01-217 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000031521; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 PLN; NIP 5262557278; 
REGON 017319719. 

2. Dane kontaktowe - § 8. 

§ 2. 
Informacje ogólne 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) 
i oznaczone jest znakiem PZP1-25-33/2019 i prowadzone pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej” i jest 
zwane dalej „Postępowaniem”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenia 
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących Postępowania. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty 
przygotowywane w Postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane 
będą w języku polskim. 

3. Głównym przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 sierpnia 
2019 r. nr ogłoszenia 2019/S 148-365725. 

§ 3. 
Tryb Postępowania 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp. 

2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp. 

§ 4. 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, 
na potrzeby własne Zamawiającego, o łącznym wolumenie nie większym niż 9 343,00 MWh (ilość bazowa, 
maksymalna) w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zwanej dalej „Umową”, 
której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej oraz w czasie 
realizacji Umowy na warunkach określonych w Umowie w zakresie nieprzekraczającym 30% ilości określonej 
w ust. 1. 

3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, 
szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi w terminach tamże wskazanych, 
jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, zgodnie 
z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawą – Prawo 
energetyczne oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (w skrócie IRiESD, opracowana przez 
danego operatora systemu dystrybucyjnego i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), które 
to czynności zobowiązany jest wykonać Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu 
o pełnomocnictwo będące Załącznikiem do Umowy. Energia elektryczna powinna spełniać parametry 
techniczne i jakościowe zgodne z przepisami ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy.  
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4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi operatorami 
systemu dystrybucyjnego (OSD) – umożliwiającymi dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ, 
stanowiący wzór umowy. 

6. Przedmiot zamówienia określony jest następującym kodem CPV: 09310000-5 (Elektryczność). 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem 
przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel): adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki, 
numer NIP, numer REGON, adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy), przeznaczenie punktu 
poboru, grupa taryfowa, kod PPE, roczny wolumen energii elektrycznej, numer licznika, numer aktualnie 
obowiązującej umowy, numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy, 
pełnomocnictwo, dokument nadania numeru NIP, dokument nadania numeru REGON, KRS lub inny 
dokument na podstawie, którego działa dana jednostka, dokument potwierdzający umocowanie danej osoby 
do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa, numer rachunku bankowego. 

9. Dla wszystkich punktów poboru energii objętych przedmiotowym postępowaniem Zamawiający posiada 
obecnie rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji. Umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotowym 
postępowaniem są zawarte na czas nieokreślony. 

10. Zamawiający nie przewiduje wypowiadania umów dystrybucyjnych w trakcie zmiany dostawcy (sprzedawcy) 
energii. PPE wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy nie posiadają umów kompleksowych. 

11. Rozliczenia za pobraną energię odbywać się mają w miesięcznych okresach rozliczeniowych, które nie muszą 

się pokrywać z miesiącem kalendarzowym. 

§ 5. 
Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r., chyba że wcześniej 
zostanie wyczerpana kwota wskazana w § 5 ust. 3 Umowy (równa cenie oferty obliczonej zgodnie z § 13). 
Sprzedaż energii następować będzie sukcesywnie, odrębnie dla każdego układu pomiarowego, 
z zastrzeżeniem, że obowiązują terminy rozpoczęcia sprzedaży dla poszczególnych Obiektów zgodnie 
z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawą – Prawo energetyczne oraz IRiESD. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży energii 
elektrycznej, wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych 
od Zamawiającego, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub przedłużającego 
się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 6. 
Podmiotowe warunki udziału w Postępowaniu 

P r z e s ł a n k i  w y k l u c z e n i a  z  P o s t ę p o w a n i a  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 
133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym 

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.  

W a r u n k i  u d z i a ł u  w  P o s t ę p o w a n i u  

2. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunku udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 
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(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę sprzedaży (dostawy) energii 
elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto; w przypadku umów niezakończonych, 
Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, 
która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert. 

W y k o n a w c y  w s p ó l n i e  u b i e g a j ą c y  s i ę  o  u d z i e l e n i e  z a m ó w i e n i a  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania 
w Postępowaniu i zawarcia Umowy. 

4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę: 

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1; 

2) warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich). 

5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3-4, jak również § 7 ust. 8 należy 
stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej. 

P o l e g a n i e  n a  p o t e n c j a l e  i n n y c h  p o d m i o t ó w  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 6. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
(z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

8. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności, 
o których mowa w ust. 2. 

9. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

P o z o s t a ł e  p o s t a n o w i e n i a  

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł 
umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp. W przypadku powierzenia realizacji 
zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego 
podmiotu jak za własne. 

11. Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności 
oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

12. Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku 
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Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje 
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według  średniego kursu 
z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje. 

13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń 
i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie 
Zamawiającego. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w § 7. 

14. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

§ 7. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

 udziału w Postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

W y k a z  d o k u m e n t ó w  i  o ś w i a d c z e ń  i  c z a s  i c h  z ł o ż e n i a  

1. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału 
w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa 
w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, 
opublikowanym wraz z SIWZ na stronie www.platformazakupowa.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ 
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej 
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ 
informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 
JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne 
do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi 
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu; 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 
potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 
ust. 2, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 

http://www.platformazakupowa.pl/
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1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzony zgodnie 
ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
ważną na dzień składania ofert. 

P o d m i o t y ,  k t ó r y c h  p o t e n c j a ł e m  w y k a z u j e  s i ę  W y k o n a w c a   

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 1. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 6, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokumenty, które określają: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

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

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, musi na wezwanie Zamawiającego przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione w ust. 3. 

W y k o n a w c y  w s p ó l n i e  u b i e g a j ą c y  s i ę  o  u d z i e l e n i e  z a m ó w i e n i a  

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

W y k o n a w c y  z a g r a n i c z n i  

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  

2) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert w Postępowaniu.  
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11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje 
się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, 
składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się. 

O ś w i a d c z e n i e  d o t y c z ą c e  p r z y n a l e ż n o ś c i  d o  g r u p y  k a p i t a ł o w e j  

14. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w § 12 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 369), zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. Oświadczenie powinno być złożone w formie elektronicznej 
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 

F o r m a  o ś w i a d c z e ń  i  d o k u m e n t ó w  

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 
3, 4, 9-13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4, 9, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 
o ile są one aktualne. 

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

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

§ 8. 
Informacje dotyczące  

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

I n f o r m a c j e  o g ó l n e  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej także „Platformą”, 
z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca zapoznał 
się i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl” i „Regulaminu 

https://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/a.szewczyk/Desktop/w
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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platformazakupowa.pl” (który jest uzupełnieniem ww. Instrukcji), udostępnianych przez Zamawiającego 
na Platformie. 

3. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne 
będą na Platformie, w miejscu publikacji niniejszej SIWZ.  

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Anna Oliszewska, tel. 783 830 
248 oraz Pani Agata Szewczyk, tel. 695 310 061 

5. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy można się kontraktować z Centrum 
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.  

W y m a g a n i a  t e c h n i c z n e  

6. Limit objętości plików w zakresie całej oferty (wraz z załącznikami) wynosi 1GB przy maksymalnie 20 plikach. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na Platformę. 

8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl”, link do której został zawarty w miejscu 
publikacji SIWZ. 

S p o s ó b  k o m u n i k o w a n i a  s i ę  Z a m a w i a j ą c e g o  z  W y k o n a w c a m i  ( n i e  
d o t y c z y  z ł o ż e n i a  o f e r t y )   

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego 
na Platformie. 

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się oznaczeniami Postępowania określonymi w § 2 ust. 1 (numer i nazwa Postępowania). 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo 
przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Natomiast w przypadku 
przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych 
kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

12. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku niedziałania Platformy, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zakresie awarii na adres: wzs@p-r.com.pl 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – z uwzględnieniem zmian zawartych 
odpowiednio w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. poz.1991) 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
oraz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. poz. 
1993) zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z ł o ż e n i e  o f e r t y ,  o t w a r c i e  o f e r t  i  w e z w a n i e  d o  z ł o ż e n i a  d o k u m e n t ó w  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://www.polregio.pl/
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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14. Wymagania dotyczące złożenia oferty zostały zawarte w § 11, a informacje o otwarciu ofert – w § 12. 

15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia – w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w wyznaczonym 
terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 7 ust. 3 i 4.  

§ 9. 
Wadium 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 60 000,00 PLN. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych 
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Santander Bank Polska S.A. 

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 
numer konta: 26 1090 1375 0000 0001 3349 1181 

5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa  
w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy wadium 
w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp zostanie złożone w oryginale, nie później niż 
w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8  oraz będzie zawierała co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela; 

2) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi 
(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego 
wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

c) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

d) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia, zawierającego oświadczenie Zamawiającego 
o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w punkcie 2; 

4) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą 
wskazanym w SIWZ). 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej w ust. 2, 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

8. Czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie 
wskazanego terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego 
wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna. 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 oraz 15. 
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10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 10 i z zastrzeżeniem ust. 14 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium 
na wniosek Wykonawcy: 

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) który zostanie wykluczony z Postępowania; 

3) którego oferta zostanie odrzucona. 

13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 10. 
Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że Zamawiający może tylko raz, 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. 

3. Odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

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

5. Komunikacja w sprawach określonych w niniejszym paragrafie odbywa się zgodnie z § 8. 

§ 11. 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym 
w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  
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3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):  

1) JEDZ; 

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5-7 – jeśli dotyczy; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa 
udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, 
należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności); 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania 
Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp); 

5) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 
4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 

4. Do danych zawierających dokumenty tekstowe należy stosować format .doc, .docx, .xls, .xlsx, lub .pdf. Sposób 
złożenia oferty (wraz z załącznikami), w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji,  
o której mowa w § 8 ust. 2. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 8 ust. 2 . W przypadku przedłożenia 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne 
na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów a także w sposób legalny ujawnione. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Platformy, w sposób opisany w instrukcji, o której mowa w § 8 ust. 2.  

7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

8. Ze względu na konieczność zachowania integralności danych zawartych w ofertach składanych przez 
wykonawców w postaci dokumentów elektronicznych, wszelkie ewentualne zmiany w jej treści dokonywane 
przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert winny skutkować złożeniem nowej oferty. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

10. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu 
o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 
których Wykonawca polega na zasadach określonych w § 6 ust. 6, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
albo Pełnomocnika Wykonawców (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę zgodnie z art. 23 
ustawy Pzp). 

§ 12. 
Otwarcie ofert 

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 4 września 2019 r. do godziny 12:00 na Platformie. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej 
na Platformie.  



SIWZ (postępowanie nr PZP1-25-33/2019) 

13 

 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się na godz. 12:00 
w dniu określonym w ust. 1 u Zamawiającego pod adresem ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

§ 13. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy i musi w związku z tym obejmować wszystkie 
świadczenia i zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ, w tym 
również świadczenia nieprzewidziane w umowie, a które będą niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy 
zgodnie z jej celem, zgodnie z przepisami prawa.  

3. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy 
wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika 
z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

§ 14. 
Opis kryteriów oceny ofert 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne 
kryterium oceny ofert (waga 100 %). 

2. W kryterium „cena” punkty będą liczone zgodnie z następującym wzorem: 

 

Cena  oferty  
z najniższą ceną 

                  ----------------------------------- x 100 punktów = liczba punktów badanej oferty 
Cena oferty badanej 

 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która otrzyma najwyższą sumę 
punktów obliczoną  zgodnie z ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na fakt złożenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
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warunki udziału w Postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
o poprawieniu wyżej wymienionych omyłek. 

§ 15. 
Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy 

1. Zamawiający zawrze Umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 

1) przekazanie umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (tj. na 
podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp); 

2) wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności 
wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); 

3) przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem § 17 ust. 6. 

§ 16. 
Wzór Umowy 

Wzór Umowy został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ.  

§ 17. 
 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 3 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach 
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 
roszczeń z tytułu kar umownych.  

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału 
dokumentu w siedzibie Zamawiającego, na adres "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Biuro Zakupów, 
ul. Kolejowa 1., 01-217 Warszawa. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia. Z jego treści musi wynikać, 
że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz w terminie co najwyżej 
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21 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zaś terminy ważności zabezpieczenia winny gwarantować 
wypłatę zgodnie z terminem zwrotu zabezpieczenia określonym w ust. 5. 

§ 18. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 
przysługuje odwołanie. 

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

3. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

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

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

6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 

§ 19. 
Pozostałe postanowienia 

1. Zamawiający unieważni Postępowanie, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu Postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, 
wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

5. Zgodnie z art. 13
1
 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”, Zamawiający informuje, że:   

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
jest Zamawiający, tj. "Przewozy Regionalne" sp. o.o. z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Kolejowa 1;  

2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/;  

                                                 
1 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: 
Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków zarządu. 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
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3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z Postępowaniem;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;    

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia Postępowania,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy 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; 

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
2
;  

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

3
; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU ORZECZENIA WOBEC WYKONAWCY TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO 

ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – WZÓR WYKAZU DOSTAW 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – WZÓR UMOWY 

                                                 
2 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. 
3 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA  

         "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. 

        01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne 
adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie 
„Dostawa energii elektrycznej” (postępowanie nr PZP1-25-33/2019), zwanego dalej „Postępowaniem”, 
za cenę brutto………………………………………….…….. PLN (słownie:..………………………………………………….), 
obliczoną na podstawie poniższej tabeli. 

 

Maksymalna ilość 
energii elektrycznej 

[MWh] 

Cena jednostkowa 
netto  

[PLN/MWh] 

Cena oferty netto 
[PLN] 

(A x B) 

Wartość podatku 
VAT 

Cena oferty 
brutto [PLN] 

(C + D) 

A B C D E 

9 343     

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sporządzoną 
w Postępowaniu, zwaną dalej „SIWZ” w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz 
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 
…………………………………..……………. PLN w formie ……………………………..…………………………………………………… 

5) Oświadczamy, iż na stronach nr ………………………….……... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu 
przedkładamy wyjaśnienia, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 5 SIWZ. /* 

6) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia jest: /** 

……………………………………………….……………………………………………………… 
nazwa (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji 

7) Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami SIWZ należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
                          …………………………………………………………………… 

nazwa banku …………………………………………………………………… 

8) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących 
przedmiotowego postępowania: 
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imię i nazwisko …………………………………………………. 

tel. …………………….…..…… e-mail ……………….........………… 

9) Oświadczamy, że wybór naszej oferty 
4
 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………….…….

5
 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
…………………....

6
 zł. 

10) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  
lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,  
a w tym składania w nim wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a w przypadku podpisania umowy 
o zamówienie publiczne jej wykonania.  

11) Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……….. ponumerowanych stron.  

 

……..............................., dnia .............................    ………………………………………........... 

          (podpis osoby/osób upoważnionej/ych)           

 

 

/*   Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. 

/** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie. 

/*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

  

                                                 
4 Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy. 
5 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług. 
6 Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

 

 

………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE * 
 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Dostawa energii 
elektrycznej” (postępowanie nr PZP1-25-33/2019), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym 
oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 

 

 

 

 

 

 

……......................., dnia .................................... 

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

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 

 

* W przypadku wydania wyroku lub decyzji, o których mowa powyżej, Wykonawca dostarcza dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

 

 

………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Dostawa energii 
elektrycznej” (postępowanie nr PZP1-25-33/2019), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym 
oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

 

 

 

 

 

……......................., dnia .................................... 

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

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw 

………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

sporządzony w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 SIWZ w postępowaniu pod 
nazwą „Dostawa energii elektrycznej” (postępowanie nr PZP1-25-33/2019) 

 

Lp. Przedmiot umowy 
Wartość umowy 

brutto  

Data realizacji umowy 
od – do 

(dd/mm/rrrr – 
dd/mm/rrrr) 

Nazwa i siedziba podmiotu 
na rzecz, którego dostawa 

została wykonana/jest 
wykonywana 

A B C D E 

1. 

    

2. 

    

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane/są wykonywane 
należycie. 

 

 

 

 

……......................., dnia .........................................  ..................................................................  
          (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Dostawa energii 
elektrycznej” (postępowanie nr PZP1-25-33/2019), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
niniejszym, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. 
zm.) oświadczam, że: 

 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp /*; 

2. należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z następującymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu/*: 

1) ………………………………. 

2) ………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

……......................., dnia .........................................  ..................................................................  
          (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 

 

 

 

/* niepotrzebne skreślić.  

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie składa się w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w § 12 ust. 5 SIWZ. 

 



SIWZ (postępowanie nr PZP1-25-33/2019) 

23 

 

 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

 

UMOWA NR CRU-K/C/…../2019 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

zawarta w wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia nr PZP1-25-33/2019 

 

 

dnia........................................................... w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Spółką "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-217, przy ulicy Kolejowej 1, wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031521 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział 
Gospodarczy, NIP 526-25-57-278, REGON 017319719, kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 PLN, 

którą reprezentują: 

 

1. …..…………………………….....................-…………………………………………….. 

 

2. …..…………………………….....................-…………………………………………….. 

 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

którą reprezentują: 
 
 
  …..…………………………….....................-…………………………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
zwanymi łącznie „Stronami” 
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§ 1. 
Przedmiot Umowy i definicje 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej 
przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego, na zasadach zgodnych z zapisami Ustawy Prawo 
energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami Kodeksu cywilnego, 
zasadami określonymi w koncesjach oraz postanowieniami Umowy. 

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

1) generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, regulująca wzajemne 
prawa i obowiązki stron, umożliwiająca dystrybucję energii elektrycznej do Obiektów Zamawiającego; 

2) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez danego OSD 
i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

3) Obiekty Zamawiającego – obiekty przyporządkowane do jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 
określone w Załączniku nr 1 do Umowy; 

4) Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; do własnego 
użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;  

5) Okres rozliczeniowy – okres, w którym następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej na podstawie 
odczytów urządzeń pomiarowych;  

6) OSD – operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 
energii elektrycznej, wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego na obszarze zlokalizowania obiektów Zamawiającego, do którego sieci podłączone 
są obiekty Zamawiającego; 

7) PPE – punkt poboru energii elektrycznej; wykaz wszystkich PPE objętych Umową został zawarty 
w Załączniku nr 1 do Umowy; 

8) Umowa – niniejsza umowa;  

9) Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 
elektrycznej;  

10) Ustawa Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.); 

§ 2. 
Postanowienia ogólne 

1. Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 
Nr ……………………………………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która jest ważna do dnia 
…………………………… r. W każdym przypadku gdy okres ważności koncesji będzie krótszy, aniżeli czas trwania 
Umowy, Wykonawca, w terminie nie później niż 20 dni przed jej wygaśnięciem, będzie zobowiązany 
do złożenia Zamawiającemu kserokopii nowej koncesji wraz z okazaniem oryginału dokumentu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres, o którym mowa w § 9 ust. 1, będzie związany generalną 
umową dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do Obiektów Zamawiającego 
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym Zamawiający 
ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich 
usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie Umowy. 

5. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych PPE, szczegółowo wyspecyfikowanych 
w Załączniku nr 1, nastąpi w terminach tamże wskazanych, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z właściwymi przepisami 
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powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawą Prawo energetyczne oraz IRiESD, które 
to czynności zobowiązany jest wykonać Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego w oparciu 
o pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy. Dla realizacji Umowy 
w zakresie każdego PPE niezbędne jest jednoczesne obowiązywanie: 

1) umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD;  

2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD a Wykonawcą.  

6. Zamawiający ma prawo do aktualizacji treści Załącznika nr 1 do Umowy w szczególności w związku  
z likwidacją punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego,  
z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. Aktualizacja ta nie będzie stanowić zmiany Umowy i będzie realizowana poprzez 
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia, w którym Zamawiający określi w szczególności dane 
określone w nagłówku tabeli w Załącznika nr 1 do Umowy. Termin rozpoczęcia dostawy dla danego punktu 
nie może być dłuższy niż 31 dni od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu 
warunków technicznych i prawnych umożliwiających dostawę energii elektrycznej.  

7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązania wynikającego z ust. 6 lub odmowy jego 
wykonania, Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy wartość wynikającą z ilości 
dostarczonej energii w danej lokalizacji przez OSD i ceny jednostkowej stanowiącej różnicę pomiędzy ceną 
jednostkową stosowaną przez OSD w danej lokalizacji a ceną jednostkową, o której mowa w § 5 ust. 1. 

§ 3. 
Zasady dostawy energii elektrycznej 

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje energię elektryczną do PPE wymienionych w Załączniku nr 1 
do Umowy, za cenę określoną w § 5.  

2. Maksymalna ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem sprzedaży w okresie obowiązywania Umowy 
wynosi 9 343 MWh. Ostateczna ilość sprzedanej energii będzie określana zgodnie z § 6 ust. 1. Zamawiający 
może nabyć mniejszą ilość energii aniżeli podana ilość maksymalna, zaś Wykonawca nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń z tego tytułu. 

3. Moc umowna została określona w Załączniku nr 1 do Umowy dla każdego PPE. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej w czasie realizacji 
Umowy maksymalnie o 30 % ilości określonej w ust. 2. 

5. W przypadku zmiany mocy umownej określonej w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD dla 
danego PPE, Zmawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić 
pisemnie Wykonawcę o jej wartości. W takim przypadku moc umowna określona w Załączniku nr 1 
do Umowy ulegnie stosownej zmianie, bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy. 

6. Energia elektryczna nabywana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby własne Zamawiającego, 
a Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. 

§ 4. 
Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania Umowy oświadczenia o posiadaniu 
generalnych umów dystrybucyjnych zawartych z OSD, do których sieci przyłączone są instalacje Obiektów 
Zamawiającego wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy, z terminem obowiązywania co najmniej 
do 30.09.2020 r.;  

2) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem wymagań określonych w Ustawie Prawo energetyczne oraz 
aktach wykonawczych do tej ustawy i postanowień niniejszej Umowy; 

3) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy; 

4) niezwłocznego dokonania zgłoszenia do OSD zawarcia Umowy, zgodnie z zasadami określonymi 
w Ustawie Prawo energetyczne i IRiESD; 
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5) przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego, o treści zawartej we wzorze określonym w Załączniku nr 2 do Umowy w terminie 
do dn. 30.09.2019 r.; 

6) bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy. Bilansowanie 
dokonywane będzie na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów 
w grupach taryfowych i przy mocach umownych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy lub wskazań 
układów pomiarowych. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 
elektrycznej określonej w § 5. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) udzielenia osobom wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy; 

2) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy;  

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

4) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji niezbędnych do realizacji Umowy a posiadanych 
wyłącznie przez Zamawiającego, w tym w szczególności informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

3. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię 
elektryczną; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę 
do rozliczeń za dostarczoną energię.  

4. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu 
ograniczeń, stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie 
wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

§ 5. 
Ceny i stawki opłat 

1. Cena jednostkowa za 1 MWh energii elektrycznej netto obowiązująca w całym okresie trwania Umowy wynosi 
……………….. PLN (słownie: ……………………… PLN ……………../100). 

2. W cenie jednostkowej zawarte są koszty związane z wypełnieniem wszystkich wymaganych obowiązków 
związanych ze sprzedażą energii elektrycznej do Odbiorcy końcowego, w szczególności obowiązków zakupu 
wszelkich praw majątkowych - świadectw pochodzenia energii.  

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji Umowy nie przekroczy ……………………. PLN netto 
(słownie złotych: ……………………………….. PLN 00/100), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz § 6 ust. 1 i 2. 

4. Cena określona w ust. 1 obowiązuje również dla nowo przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD 
Obiektów Zamawiającego w zakresie grup taryfowych, które są objęte Umową.  

§ 6. 
Rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako 
iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej przekazanej przez OSD do Wykonawcy na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny 
jednostkowej energii elektrycznej netto wskazanej w § 5 ust. 1. 

2. Do należności wyliczonej zgodnie z ust. 1 Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki, przy 
czym w sytuacji zmiany stawki podatku VAT w stosunku do stawki zawartej w ofercie Wykonawcy, zmiana 
stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę i nie wymaga podpisywania 
aneksu do Umowy. 
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3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w stosunku do ilości zużytej 
energii wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia Wykonawcy pisemnej 
reklamacji. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia poczytuje się za uznanie reklamacji. 
W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi niezwłocznie 
skorygowaną fakturę. 

6. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności 
w wysokości określonej na fakturze, chyba że odczyty liczników wskazane na fakturze różnią się od odczytów 
wskazanych na fakturze wystawionej przez OSD dla tego samego PPE. 

§ 7. 
Płatności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zbiorczej dla PPE wskazanych przez Zamawiającego 
w Załączniku nr 1. 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w rozbiciu na PPE oraz wysokość należności 
z tego tytułu.  

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

4. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy …………………………., w terminie 
30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej wystawionej faktury. 
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany 
zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu 
do Umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści Umowy będzie się różnił od rachunku 
bakowego wskazanego na fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze nazwy „PAG” oraz numeru Umowy. 

6. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.  

7. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie 
uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie. 
Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić 
będzie także istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej 
rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne 
i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy. 

11. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3, 
uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 

12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania Umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 
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§ 8. 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 
przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

2. Wykonawca może zażądać od OSD wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, gdy Zamawiający pozostaje 
w zwłoce z zapłatą wystawionej przez Wykonawcę faktury za pobraną energię elektryczną przez co najmniej 
30 dni, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych należności w dodatkowym 
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży 
energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Wykonawcy, może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 
elektrycznej, w sytuacji określonej w ust. 2 powyżej.  

§ 9. 
Okres obowiązywania Umowy 

1. Dostawa energii elektrycznej będzie realizowana od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r., chyba 
że wcześniej zostanie wyczerpana kwota wskazana w § 5 ust. 3. 

2. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych PPE, szczegółowo wyspecyfikowanych 
w Załączniku nr 1, nastąpi w terminach tamże wskazanych, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

§ 10. 
Rozwiązanie Umowy, prawo odstąpienia 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych należności i wynikających 
z niej zobowiązań za dokonaną sprzedaż energii elektrycznej.  

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania 
do zaprzestania naruszania warunków Umowy. W szczególności, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 
w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 w terminie tam wyznaczonym; 

2) utraci koncesję, o której mowa w § 2 ust. 2 lub nie wypełni zobowiązania wynikającego z § 2 ust. 2 zdanie 
drugie we wskazanym tam terminie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy (w części lub w całości) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanej części Umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę wyłącznie za wypowiedzeniem, w następujących 
przypadkach: 

1) Zamawiający zalega z płatnościami za co najmniej dwa kolejne okresy rozliczeniowe, pomimo pisemnego 
wezwania do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty; 

2) Zamawiający nie udzielił Wykonawcy pełnomocnictwa, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, pomimo 
wyznaczenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu na dokonanie tej czynności; 

3) 3-krotnego stwierdzenia, iż Zamawiający pobiera energię niezgodnie z przepisami prawa 
i postanowieniami Umowy i nie zaprzestaje tego poboru pomimo pisemnego wezwania; 
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4) Nieprzekazania Wykonawcy informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4, pomimo wskazania przez 
Wykonawcę tych informacji i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego 14-dniowego terminu na ich 
przekazanie. 

4. Okres wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę wynosi 2 miesiące. Strony dopuszczają możliwość dokonania 
cesji praw i przejęcia obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy na inny podmiot w przypadku 
zmiany właściciela lub posiadacza Obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie 
Umowy. W takim przypadku cesja praw i przejęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

§11. 
Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ww. standardów 
obsługi, Zamawiającemu przysługują bonifikaty określone w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania Umowy w całości lub w części. 

3. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zarówno 
w zakresie szkód rzeczywistych jak i utraconych korzyści. 

4. W przypadku odstąpienia, rozwiązania, wypowiedzenia lub niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1 
pkt 6 przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci 
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3 oraz pokryje wydatki 
wynikające z różnicy pomiędzy ceną jednostkową stosowaną przez sprzedawcę rezerwowego do dnia 
skutecznego wejścia w życie nowych umów sprzedaż energii a ceną jednostkową, o której mowa w § 5 ust. 1.  

5. Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary 
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

§12. 
Nadzór nad Umową 

1. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………………………………, tel. ………………………….., e-mail: ………………………@p-r.com.pl 

2. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………….., tel.: …………………………., e-mail: …………………………………….. 

3. Zmiany danych osób nadzorujących realizację przedmiotu Umowy, a także zmiany danych wynikających 
z przekazania zarządzania Obiektem Zamawiającego do innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, nie 
wymagają aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. 

 § 13. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca ustanawia zabezpieczenie w wysokości 3 % 
kwoty łącznego należnego mu wynagrodzenia tj. ……………………….. PLN. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w następującej formie…………..  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego 
należytego jej wykonania. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna, wnoszone jest w oryginale i wymaga zaakceptowania 
treści przez Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 
roszczeń z tytułu kar umownych.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami 
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi poprzez dokonanie przelewu wpłaconej na konto 
Zamawiającego kwoty zabezpieczenia albo poprzez zwrot oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w formie innej niż pieniężna. 

§14. 
Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy chyba, że Strona 
ujawniająca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie.  

2. Obowiązek zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron nie będzie 
dotyczyć sytuacji, gdy powstanie obowiązek ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku jednak Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie drugą Stronę, wskazując przy tym zakres ujawnionych informacji, poprzez dane 
kontaktowe zawarte w  § 12. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykorzystania wszelkich informacji handlowych, przekazanych przez Zamawiającego, jedynie do celów 
realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim, 
a także do nie publikowania ich w jakiejkolwiek formie w całości lub części; 

2) odpowiedniego zabezpieczania, przechowywania, chronienia wszelkich informacji handlowych 
Zamawiającego. 

§15. 
Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania Umowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 
Rozporządzeniem 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). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego 
(dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie 
w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku 
z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników 
Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy 
z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter 
jednorazowy. Dodatkowa klauzula informacyjna została zawarta w Załączniku nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy 
(pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową 
udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron 
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon 
służbowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. 
Udostępnienie ma charakter jednorazowy.  

4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia 
danych dla realizacji zawartej Umowy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych 
spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się:  
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1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania 
się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających 
na Stronach jako administratorach danych osobowych,  

2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony danych 
osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty 
oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony 

3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli 
naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej 
odpowiedzialnością.  

7. Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej:  

1) na adres e-mail Wykonawcy …………….  

2) na adres e-mail Zamawiającego ………………..  

zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa haseł i przekazane drugiej 
Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail. 

§16. 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6, § 7 ust. 4 
i § 12 ust. 3.  

2. Zgodnie z treścią art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści 
Umowy, nie przekraczających 50 % wartości określonej w § 5 ust. 3, w zakresie: 

1) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany: 

a) stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa 
zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym; 

b) innych przepisów, regulacji i stawek na które Strony nie mają wpływu. 

2) zmiany liczby PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana liczby PPE wynikać może z likwidacji 
punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą 
energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w Umowie; zmiana 
taka dokonana zostanie poprzez aktualizację Załącznika nr 1 do Umowy; 

3) zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży energii elektrycznej, wskazanych w Załączniku nr 1 
do Umowy jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron;  

4) zaprzestania, na wniosek Zamawiającego, sprzedaży energii elektrycznej dla określonego PPE ujętego 
w Załączniku nr 1 Umowy; 

5) określenia nowego punktu poboru energii, nie ujętego w Załączniku nr 1 Umowy; 

6) zmiany terminu obowiązywania Umowy, jeżeli w terminie obowiązywania Umowy nie zostanie 
wyczerpana kwota, o której mowa w § 5 ust. 3 – termin obwiązywania Umowy może zostać wydłużony 
maksymalnie o 3 miesiące. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze 
polubownej. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu 
cywilnego, Ustawy Prawo energetyczne i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE; 
2) Załącznik nr 2 - Wzór Pełnomocnictwa dla przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy; 
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3) Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD; 
4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. 

 

 
 

Zamawiający          Wykonawca     
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Załącznik nr 1 - Wykaz Obiektów Zamawiającego i PPE 

Nr 
punktu 
poboru 

Oddział Miejscowość 
Kod 

poczto
wy 

Ulica nr Przeznaczenie punktu Nr PPE Operator OSD 
Nr umowy 

dystrybucyjnej 
Nr 

licznika 

Grupa 
taryfo

wa 

Wolumen 
 na 2019 /  
2020 

1 Białystok Białystok   15-397 Kopernika 60 Hala napraw PL_PKPE_2061000269_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1609/2014 88035994  C11 59 

2 Białystok Białystok   15-397 Kopernika 60 Linie oświetleniowe PL_PKPE_2061000403_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1614/2016 88035997  C12b 49 

3 Białystok Białystok   15-397 Kopernika 60 Budynek adm.-socjalny PL_PKPE_2061000260_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1610/2014 88040636  C11 44 

4 Białystok Białystok   15-397 Grunwaldzka 
Linia oświetleniowa toru nr 
301 i kontener socjalny 

PL_PKPE_2061000254_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1612/2014 87033341  C11 4 

5 Białystok Białystok 15-701 Kolejowa 12b Pomieszczenie socjalne PL_PKPE-2061000443_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED21/1641/2018 88042657 C11 9 

6 Białystok Czeremcha   17-240  brak 
Gniazda do zasilania 
autobusów szynowych przy 
peronie nr 1 

PL_PKPE_2005000276_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1608/2014 88040635  C11 2 

7 Białystok Hajnówka   17-200 Dworcowa 16 
Tor nr 1, gniazda zasilania 
autobusu szynowego 

PL_PKPE_2005000167_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1607/2014 88004633  C11 4 

8 Białystok Suwałki   16-400 Kolejowa 22 
Zasilanie gniazd grzewczych 
autobusu szynowego 

PL_PKPE_2063000028_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1606/2014 88040610  C11 4 

9 Bydgoszcz Bydgoszcz   85-680 Artyleryjska 13 
Kanał i budynek PC 
(postojowa) 

PL_PKPE_4610000372_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5581/ERD10/2
015  

88012849  C11 25 

10 Bydgoszcz Bydgoszcz   85-680 Artyleryjska 13 Kanał PC PL_PKPE_4610000706_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5582/ERD10/2
015  

88012869  C11 35 

11 Bydgoszcz Inowrocław   88-100 Dworcowa 115 
Posterunek rewizji technicznej 
Inowrocław 

PL_PKPE_4070000215_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5580/ERD10/2
015  

88040175  C11 2 

12 Bydgoszcz Laskowice Pom.   86-130 Dworcowa 1 Budynek rewidentów PL_PKPE_4140000118_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5516/ERD10/2
015  

88040217  C11 24 

13 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kujawska 1 
Budynek rewidentów 
wagonów na stacji Toruń 
Główny - peron 2 

PL_PKPE_4630000173_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5560/ERD10/2
015  

88023082  C11 8 

14 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kujawska 
Pomieszczenie manewrowych 
przy peronie 2 - Toruń Główny 

PL_PKPE_4630000403_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5544/ERD10/2
015  

87019571  C11 8 

15 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Oświetlenie zewnętrzne w 
rejonie nastawni Tr-14 

PL_PKPE_4630000166_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5548/ERD10/2
015  

88040074  C11 9 

16 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 Budynek magazynu PL_PKPE_0463000050_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5547/ERD10/2
015  

88040067  C11 4 

17 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
EOR na stacji Toruń Kluczyki w 
rejonie Tr-15 (R-1/2) 

PL_PKPE_4630000163_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5541/ERD10/2
015  

88038155  C11 1 
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Nr 
punktu 
poboru 

Oddział Miejscowość 
Kod 

poczto
wy 

Ulica nr Przeznaczenie punktu Nr PPE Operator OSD 
Nr umowy 

dystrybucyjnej 
Nr 

licznika 

Grupa 
taryfo

wa 

Wolumen 
 na 2019 /  
2020 

18 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
EOR na stacji Toruń Kluczyki w 
rejonie Tr-14 (RS-9) 

PL_PKPE_4630000164_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5541/ERD10/2
015  

88040076  C11 6 

19 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
EOR na stacji Toruń Kluczyki w 
rejonie Tr-15 (RS4/5) 

PL_PKPE_4630000404_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5550/ERD10/2
015  

88038145  C11 12 

20 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sygnalizacja stanu napięcia 
sieci trakcyjnej w halach I - III 

PL_PKPE_4630000218_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5557/ERD10/2
015  

88038146  C11 18 

21 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Oświetlenie zewnętrzne w 
rejonie nastawni Tr-15 

PL_PKPE_4630000308_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5553/ERD10/2
015  

88038147  C11 25 

22 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Budynek zaplecza 
technicznego (za halą 3) 

PL_PKPE_4630000263_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5554/ERD10/2
015  

88040078  C11 17 

23 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 Budynek rewidentów taboru PL_PKPE_4630000315_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5551/ERD10/2
015  

88026604  C11 50 

24 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sekcja utrzymania i napraw 
taboru trakcyjnego - Hala nr 
3(rozdzielnia E) 

PL_PKPE_4630000259_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5583/ERD10/2
015  

9817  C21 35 

25 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sekcja utrzymania i napraw 
taboru trakcyjnego - Hala nr 
2(rozdzielnia B) 

PL_PKPE_4630000258_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5585/ERD10/2
015  

9813  C21 102 

26 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sekcja utrzymania i napraw 
taboru trakcyjnego - Hala nr 
2(RW-1) 

PL_PKPE_4630000256_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5587/ERD10/2
015  

9707  C21 18 

27 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Oświetlenie torów 
dostawczych w rejonie Tr-16 

PL_PKPE_4630000425_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5552/ERD10/2
015  

88026593  C11 8 

28 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sekcja Utrzymania Taboru 
Trakcyjnego - Hala nr 2(RW2) 

PL_PKPE_4630000257_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5535/ERD10/2
015  

9709  C21 58 

29 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 
Sekcja Utrzymania Taboru 
Trakcyjnego - Hala nr 1 

PL_PKPE_4630000255_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5587/ERD10/2
015  

9704  C21 170 

30 Bydgoszcz Toruń   87-100 Kluczyki 17-21 Hala "C" bez malarni PL_PKPE_0463000069_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED21/2245/2018 6817 C21 85 

31 Centrala Częstochowa 42-200 
Mochnackiego 
2/20 

Budynek Hali "C" PL_PKPE_2464000329_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED1/31/2017 88039297  C11 4 

32 Centrala Częstochowa 42-200 
Mochnackiego 
2/20 

Obiekty PR PL_PKPE_2464000341_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED1/32/2017 58005557  C11 16 

33 Centrala Racibórz   47-400 Lekarska 1 WGW Osobowa w Raciborzu PL_PKPE_2411000188_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8/001/04/2016 88027786  C11 40 

34 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 Budynek dworca PL_PKPE_0264000047_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/06/2016 

87033978  C11 1 
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35 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Budynek stacji oświetlenie 
holu dworca 

PL_PKPE_2640001625_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/88/2014 

88036541  C11 48 

36 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenia biurowe I p. 
budynek stacji Wrocław 
Nadodrze 

PL_PKPE_2640001629_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/89/2014 

88036544  C11 5 

37 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Hydrofornia dworzec 
Wrocław Nadodrze 

PL_PKPE_2640001628_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/08/2016 

88009009  C11 1 

38 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenia biurowe II p. 
budynek stacji Wrocław 
Nadodrze 

PL_PKPE_2640001627_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/07/2016 

88009008  C11 1 

39 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenie administratora 
w budynku dworca 

PL_PKPE_2640001721_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/86/2014 

87033968  C11 1 

40 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 Biura przy holu peronowym PL_PKPE_2640001709_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/09/2016 

88036567  C11 1 

41 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenie w piwnicy 
dworca Wrocław Nadodrze 

PL_PKPE_2640001706_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/83/2014 

87030521  C11 1 

42 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenie sprzątaczy w 
piwnicy dworca 

PL_PKPE_2640001705_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/84/2014 

88036542  C11 1 

43 Centrala 
Wrocław 
Nadodrze 

  50-222 Plac Staszica 50 
Pomieszczenia w piwnicy 
dworca 

PL_PKPE_2640001707_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/85/2014 

87030522  C11 1 

44 Gdynia Chojnice   89-620 Towarowa 2 
Odstawka wagonów - kanał 
Bipa (kompresor) 

PL_PKPE_2202000038_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5614/ERD10/2
015 

1377137  C21 11 

45 Gdynia Chojnice   89-620 Zakładowa 
Punkt poboru paliwa 
ul.Zakładowa ( do końca) 

PL_PKPE_2202000204_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5612/ERD10/2
015 

58005093  C11 4 

46 Gdynia Chojnice   89-620 Dworzec 6 Stara hala PL_PKPE_2202000202_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5609/ERD10/2
015 

58004879  C11 45 

47 Gdynia Chojnice   89-620 Tucholska 6a Nowa hala PL_PKPE_2202000201_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5600/ERD10/2
015 

1250388  C21 300 

48 Gdynia Gdynia   81-035 
Bolesława 
Krzywoustego 7 

Budynek administracyjno - 
biurowy - Gdynia Leszczynki 

PL_PKPE_2262000271_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
155/D/2015 

58006019  C21 76 

49 Gdynia Hel   84-150 Brak 
Zasilanie zewnętrzne dla 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_2211000038_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
156/D/2015 

88007227  C11 3 

50 Gdynia Hel   84-150 PKP Dworzec 

Budynek stacyjny w 
miejscowości Hel - 
pomieszczenie drużyn 
konduktorskich 

PL_PKPE_2211000022_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
83/D/2015 

10545987  C11 21 
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51 Gdynia Malbork   82-200 Dworcowa Kasa biletowa w budynku KTS PL_PKPE_2209000143_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
153/D/2015 

88007154  C11 4 

52 Gdynia Malbork   82-200 Brak 
Skrzynki energetyczne dla 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_2214000072_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
154/D/2015 

88007153  C11 1 

53 Gdynia Miastko   77-200 Brak 
Zasilanie autobusów 
szynowych przy słupie nr 71 
obok toru 9 

PL_PKPE_2201000044_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
16/2015 

88040485  C12a 1 

54 Gdynia Słupsk   76-200 Grunwaldzka 17 
Stacja transformatorowo - 
rozdzielcza 

PL_PKPE_2263000018_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
12/D/2015 

32657125  C21 200 

55 Gdynia Tczew   83-110 Pomorska 18 
Pomieszczenie w budynku 
dworca PKP Tczew drużyn 
konduktorskich 

PL_PKPE_2214000395_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
150/D/2015 

87019595  C11 2 

56 Gdynia Władysławowo   40-079 Brak 
Miejsce postoju autobusu 
szynowego 

PL_PKPE_2211000034_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
157/D/2015 

88036404  C11 1 

57 Kielce Kielce   25-611 Mielczarskiego 10 
Zasilanie Posterunku nr 11 
Kielce Osobowa 

PL_PKPE_2661000344_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2061/ERD04/2
015 

88040813  C11 9 

58 Kielce Kielce   25-506 Niepodległości 1 
Zasilanie kasy biletowej w 
budynku dworca PKP Kielce 

PL_PKPE_2661000348_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

EG/2062/ERD04/2
015 

88011661  C11 15 

59 Kielce Sędziszów   28-340 Dworcowa 23 Zasilanie Posterunku nr 11 PL_PKPE_2602000095_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2057/ERD04/2
015 

87014521  C11 5 

60 Kielce Sędziszów   28-340 Dworcowa 25 Budynek drużyn pociągowych PL_PKPE_2602000110_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2058/ERD04/2
015 

88037077  C11 9 

61 Kielce Sędziszów   28-340 Dworcowa 23 

Zasilanie kontenerów na 
placu przy nastawni 
dysponującej Sd w 
Sędziszowie 

PL_PKPE_2602000207_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2059/ERD04/2
015 

88037078  C11 2 

62 Kielce Sędziszów   28-340 Dworcowa 23 
Zasilanie kanału na torze 306 
przy nastawni dysponującej 
Sd w Sędziszowie 

PL_PKPE_2602000208_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2060/ERD04/2
015 

88028682  C11 2 

63 Kielce 
Skarżysko 
Kamienna 

  26-110 Towarowa 2 
Zasilanie budynku biurowo - 
socjalnego 

PL_PKPE_2610000445_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2064/ERD04/2
015 

88007384  C11 46 

64 Kielce 
Skarżysko 
Kamienna 

  26-110 Towarowa 2 
Zas.pomie. utrzymania taboru 
Skarżysko Kamienna przy 
byłej parowozowni 

PL_PKPE_2610000446_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2065/ERD04/2
015 

88037116 C12a 21 

65 Kielce 
Skarżysko 
Kamienna 

  26-110 Towarowa 2 
Zasilanie urządzeń budynku 
posterunku M23 

PL_PKPE_2610000453_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2067/ERD04/2
015 

87031033  C11 3 
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66 Kielce 
Skarżysko 
Kamienna 

  26-110 
Aleja 
Niepodległości 90 

Biura Zakładu i Sekcji 
Pasażerskiej 

PL_PKPE_2610000452_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2066/ERD04/2
015 

88037114  C11 22 

67 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 11 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119014 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006225/2014 62491400  C12a 4 

68 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 1 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119015 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006226/2014 62491411  C12a 2 

69 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 2 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119016 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006227/2014 62491417  C12a 11 

70 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 3 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119017 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006228/2014 62493681  C12a 9 

71 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 4 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119018 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006229/2014 62491402  C12a 5 

72 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 5 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119019 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006230/2014 62491403  C12a 4 

73 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 6 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119020 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006231/2014 62491399  C12a 5 

74 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 7 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119021 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006232/2014 62491398  C12a 2 

75 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 8 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119022 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006233/2014 62445318  C12a 4 

76 Kraków Kraków   31-514 
Beliny 
Prażmowskiego 
6a / 12 

Zasilanie pomieszczeń 
biurowych 

ENID_4011119023 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 

401006234/2014 62491406  C12a 2 

77 Kraków Kraków Płaszów   30-048 Kolejowa 4 
Odbiory siłowe, tokarnia- Hala 
nr 1 

PL_PKPE_1261001579_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/5/2016 58004317  C11 202 

78 Kraków Kraków Płaszów   30-048 Kolejowa 4 
Zasilania oświetlenia - Hala nr 
1 

PL_PKPE_1261001578_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/4/2016 58004316  C11 78 

79 Kraków Kraków Płaszów   30-048 Przemysłowa 1 
Zasilanie Posterunku 
zwrotniczego nr 11 

PL_PKPE_1261000808_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/100/2014 88024042  C11 8 
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80 Kraków Kraków Płaszów   30-048 Brak 
Zasilanie budynku 
rewidentów i oświetlenia 
torów (PRTE - Trypolis) 

PL_PKPE_1261000337_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/99/2014 58005502  C11 94 

81 Kraków Nowy Sącz   33-300 Brak 

Zasilanie gniazd 230V i 400V 
(tory do przeglądów 
jednostek osobowych 208 i 
209) 

PL_PKPE_1262000112_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/102/2014 88009526  C11 12 

82 Kraków Nowy Sącz   33-300 Kolejowa 15 Zasilanie magazynu PRMZ PL_PKPE_1262000027_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/101/2014 88039245  C11 20 

83 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie warsztatu w Suchej 
Beskidzkiej 

PL_PKPE_1215000085_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/92/2014 1281532  C21 19 

84 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie warsztatu 
mechanicznego 

PL_PKPE_1215000083_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/88/2014 88009426  C11 23 

85 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie szafy sterowania 
oświetleniem zewnętrnym 

PL_PKPE_1215000084_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/85/2014 88012085  C11 5 

86 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie Posterunku zwrot. 
Nr 2 

PL_PKPE_1215000034_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/79/2014 88009410  C11 12 

87 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie oświetlenia i 
podnośnika Kutruffa 

PL_PKPE_1215000078_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/82/2014 88012090  C11 17 

88 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 Zasilanie PRT PL_PKPE_1215000080_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/84/2014 88009416  C11 18 

89 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie myjni EZT oraz 
oświetlenie terenu 

PL_PKPE_1215000033_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/78/2014 58006037  C11 16 

90 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 Zasilanie garaży PL_PKPE_1215000082_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/87/2014 58004331  C11 7 

91 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 Zasilanie budynku podtorówki PL_PKPE_1215000032_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/90/2014 3221511  C21 18 

92 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie ogrzewania hali 
prostokątnej 

PL_PKPE_1215000081_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/86/2014 88009421  C11 3 

93 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie obiektów PR Kraków 
w Suchej Beskidzkiej (hala 
prostokątna) 

PL_PKPE_1215000053_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/91/2014 1250947  C21 85 

94 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie budynku 
gospodarczego 

PL_PKPE_1215000079_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/83/2014 88009414  C11 4 

95 Kraków Sucha Beskidzka   34-200 Przemysłowa 1 
Zasilanie Sekcji Eksploatacji 
Taboru 

PL_PKPE_1215000089_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/89/2014 88009427  C11 5 

96 Kraków Tarnów   33-100 Droga Do Huty 
Budynek obrządzania 
wagonów "Na dołach" 

PL_PKPE_1263000174_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/106/2014 88024149  C11 4 
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97 Lublin Chełm   22-100 Wchodnia 56 
Zasilanie punktu rewizji 
wagonów na stacji Chełm 
Wschodni 

PL_PKPE_6620000111_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2102/ERD05/2
016 

1281820  C11 70 

98 Lublin Chełm   22-100 Kolejowa 89 
Zasilanie pomieszczeń w 
budynku "plomba" na stacji 
Chełm 

PL_PKPE_6620000110_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14488/ERD05/
2014 

88037300  C11 12 

99 Lublin Dęblin   08-530 Dworcowa 1(6) 
Zasilanie pomieszczeń w 
budynku rewidentów 

PL_PKPE_6160000107_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14482/ERD05/
2014 

88026366  C11 27 

100 Lublin Lublin   20-406 Gazowa 6 
Zasilanie stanowiska do 
tankowania pojazdów 
kolejowych 

PL_PKPE_0663000025_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2099/ERD05/2
016 

88011910  C11 2 

101 Lublin Lublin   20-406 Gazowa 6 
Budynek hali napraw 
segemnty nr 6 i 7 w Lublinie 

PL_PKPE_6630000414_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2098/ERD05/2
016 

9284  C11 110 

102 Lublin Lublin   20-406 Plac Dworcowy 1 
Zasilanie pomieszczeń kasy 
dopłat na I peronie stacji 
Lublin 

PL_PKPE_6630000430_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14487/ERD05/
2014 

88038462  C11 10 

103 Lublin Lublin   20-406 Plac Dworcowy 1 
Zasilanie budynku biurowego 
(tzw. bagażownia) na stacji 
Lublin 

PL_PKPE_6630000429_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14486/ERD05/
2014 

88011932  C11 28 

104 Lublin Lublin   20-406 Gazowa 4 
Zasilanie budynku 
administracyjnego na stacji 
Lublin 

PL_PKPE_6630000428_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14485/ERD05/
2014 

88011931  C11 40 

105 Lublin Lublin   20-406 Plac Dworcowy 1 
Zasilanie pomieszczeń 
wózkowni (tzw. bagażowni) 
na stacji Lublin 

PL_PKPE_6630000427_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/14484/ERD05/
2014  

88011930  C11 7 

106 Lublin Łuków   21-400 Kolejowa 22 
Zasilanie sekcji utrzymania 
taboru - przyłacze nr 2 

PL_PKPE_6110000017_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1603/2014 58004785  C21 155 

107 Lublin Łuków   21-400 Kolejowa 22 
Zasilanie sekcji utrzymania 
taboru - przyłącze nr 1 

PL_PKPE_6110000016_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1604/2014 58004623  C21 165 

108 Lublin Łuków   21-400 Kolejowa 22 
Zasilanie myjni i linii 
oświetleniowej przy torze 108 

PL_PKPE_6110000075_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1605/2014 88009232  C11 3 

109 Lublin Parczew   21-200 Brak 
Zasilanie rozdzielni RB63A do 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_0613000001_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2100/ERD05/2
016 

88022030  C11 3 

110 Lublin Szastarka   23-225 Brak 
Zasilanie stanowiska dla 
potrzeb autobusów 
szynowych 

PL_PKPE_0607000002_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2101/ERD05/2
016 

88041001  C11 2 
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111 Lublin Terespol   21-550 Janowska 23 
Zasilanie pomieszczeń 
biurowych na I piętrze 
budynku dworca Terespol 

PL_PKPE_0601000018_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1615/2016 87033409  C11 4 

112 Lublin Terespol   21-550 Janowska 23 
Zasilanie pomieszczeń w 
budynku dworca Terespol 

PL_PKPE_6010000091_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1601/2014 88040659  C11 2 

113 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 
Zasilanie ogrzewania 
rozjazdów stacji Częstochowa 
Osobowa - szafa PTO-5 

PL_PKPE_2464000572_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/17/2014 

88010835  C11 7 

114 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 Zasilanie budynku kotłowni PL_PKPE_2464000325_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/20/2014 

88028392  C11 1 

115 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 

Zasilanie budynku 
gospodarczego i ośw. 
zewnętrznego w rejonie stacji 
paliw 

PL_PKPE_2464000328_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/21/2014 

88006149  C11 4 

116 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 

Zasilanie oświetlenia 
zewnętrznego głowicy 
rozjazdowej przed halą 
napraw 

PL_PKPE_2464000327_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/15/2014 

1377701  C21 30 

117 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 
Zasilanie oświetlenia 
zewnętrznego w rejonie byłej 
MD 

PL_PKPE_2464000326_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/16/2014 

88006148  C11 58 

118 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 
Zasilanie hali maszyn - 
budynek "A-1" 

PL_PKPE_2464000334_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/18/2014 

88028382  C21 230 

119 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 
Zasilanie warsztatu 
pneumatyki - budynek "A" 

PL_PKPE_2464000331_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/19/2014 

88036868  C21 20 

120 Łódź Częstochowa   42-200 1-Maja 3 / 5 
Zasilanie budynku 
Warsztatowo - 
magazynowego H 

PL_PKPE_2464000560_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/23/2014 

88026066  C11 25 

121 Łódź Koluszki   95-040 Kolejowa 1 
Zasilanie pomieszczeń 
rewidentów taboru - peron II 

PL_PKPE_1006000111_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/009/d/2016 58007748  C11 2 

122 Łódź Koluszki   95-040 Kolejowa 1 
Zasilanie budynku dworca PKP 
kasy biletowe i informacja 

PL_PKPE_1006000109_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/004/d/2016 88012291  C11 3 
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123 Łódź Łódź   90-020 
Aleja Unii 
Lubelskiej 3 

Zasilanie hali namiotowej nad 
torem 21A na PPK EZT Łódź 
Kaliska 

PL_PKPE_1061001480_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/010/d/2016 88012293  C11 42 

124 Łódź Łódź   90-020 
Aleja Unii 
Lubelskiej 3 

Zasilanie gniazd do łądowania 
pociągów 'AKATUS" 

PL_PKPE_1061000503_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/005/d/2016 88012297  C21 1 

125 Łódź Łódź   90-020 
Aleja Unii 
Lubelskiej 3 

Zasilanie budynku rewizji na 
stacji Łódź Kaliska 

PL_PKPE_1061000253_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/003/d/2016 88012292  C11 55 

126 Łódź Łódź   90-020 Karolewska 3 
Zasilanie pomieszczenia 
kasjera liniowego w stacji 
Łódź Kaliska 

PL_PKPE_1061000223_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/007/d/2016 58007746  C11 2 

127 Łódź Łódź   90-023 Karolewska 55 
Zasilanie budynku dworca 
Łódź Kaliska - pomieszczenia 
rewidentów i kasy biletowe 

PL_PKPE_1061000284_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/008/d/2016 58007743  C11 30 

128 Łódź 
Tomaszów 
Mazowiecki 

  97-200 Dworcowa 1 
Zasilanie pomieszczeń drużyn 
konduktorskich 

PL_PKPE_1016000081_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD/2/006/d/2016 88012294  C11 9 

129 Olsztyn Braniewo   14-500 Dworcowa 6 
Ładowarka szynobusu, tory 
stacyjne przy peronie III 

PL_PKPE_2802000044_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
300/D/2014 

88038900  C11 3 

130 Olsztyn Ełk   19-300 Dąbrowskiego 3 Budynek rewidentów PL_PKPE_2805000001_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1600/2014 88009263  C11 15 

131 Olsztyn Ełk   19-300 Dąbrowskiego 3 
Ciąg rozdzielni przy rampie nr 
4 

PL_PKPE_2805000118_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD3-1602/2014 88009277  C11 1 

132 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
35 

Nastawnia Ił-3 PL_PKPE_2807000080_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
60/D/2015 

88007108  C11 12 

133 Olsztyn Iława   14-200 Wojska Polskiego 
Hala napraw - centrum 
diagnostyki i napraw maszyn 
elektrycznych 

PL_PKPE_2807000206_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
7/D/2016 

325.00210
41 

 C11 39 

134 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
35 

Budynek Hala Tokarni 
podtorowej 

PL_PKPE_2807000023_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
306/D/2014 

58004458  C21 30 

135 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
dz. 1/55 

Nastawnia Ił-2 PL_PKPE_2807000025_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

 ED-ERD11-
73/D/2015 

88038822  C11 9 

136 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
35 

Wiata przegladów PL_PKPE_2807000027_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
82/D/2015  

88038817  C11 65 

137 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
dz. 1/55 

Zasilanie EOR2 
(rozj.507,508,509,512,513,51
4,515) 

PL_PKPE_2807000028_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
72/D/2015 

88038818  C11 14 
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138 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
dz. 1/55 

Zasilanie EOR3 (rozj.516 
a,b,c,d,517,518,522,523,524) 

PL_PKPE_2807000029_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
71/D/2015 

88038819  C11 14 

139 Olsztyn Iława   14-200 
Wojska Polskiego 
35 

Zasilanie hali napraw, 
warsztaty kotłownia szatnie - 
Iława 

PL_PKPE_2807000026_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
79/D/2015 

58004459  C21 190 

140 Olsztyn Korsze   14-430 Dworcowa 
Ładowarka szynobusu na 
peronie IV stacja PKP Korsze 

PL_PKPE_2808000065_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
54/D/2015 

88004953  C11 1 

141 Olsztyn Korsze   14-430 Dworcowa 1 
Budynek dworca- 
pomieszczenie rewidentów 

PL_PKPE_2261000097_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
301/D/2014 

87003244  C11 1 

142 Olsztyn Morąg   14-300 Dworcowa 16 Kasa biletowa PL_PKPE_2815000069_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
6/D/2016 

88005157  C11 3 

143 Olsztyn Olsztyn   10-410 Lubelska 46 
Budynek Biura Rozliczeń i 
Kontroli Dochodów 

PL0037630135510162 
ENERGA-
OPERATOR S.A. 

D/4624419623/20
16 

59.1788 
PTP 

 C11 96 

144 Olsztyn Olsztyn   10-589 
Konstytucji 3 
Maja 2a 

Budynek biurowy - wieżowiec 
koło dworca, winda, 
wymiennikownia ciepła 

PL_PKPE_2862000173_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
299/D/2014 

58005335  C21 27 

145 Olsztyn Olsztyn   10-589 Lubelska 
Linia oświetlenia 
zewnętrznego w rejonie SO-2 

PL_PKPE_2862000034_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
80/D/2015 

88023276  C11 5 

146 Olsztyn Olsztyn   10-589 Lubelska 
Linia oświetlenia 
zewnętrznego w rejonie SO-4 

PL_PKPE_2862000028_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
81/D/2015 

87019616  C11 1 

147 Olsztyn Olsztyn   10-589 Lubelska 
Oświetlenie zewnętrzne przy 
Ekspedycji Towarowej - 
Olsztyn 

PL_PKPE_2261000172_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
303/D/2014 

6685918  C11 10 

148 Olsztyn Olsztyn   10-589 
Pl. Konstytucji 3 
Maja 1 

Kasy biletowe Dworzec - 
Olsztyn 

PL_PKPE_2862000048_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
308/D/2014 

88036279  C11 2 

149 Olsztyn Olsztyn   10-589 
Pl. Konstytucji 3 
Maja dz. 1/22 2a 

Pomieszczenia biurowe V-IX 
piętro - Olsztyn 

PL_PKPE_2862000004_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
70/D/2015 

58005336  C21 12 

150 Olsztyn Olsztyn   10-307 
M.Z. Malewskiej 
28a 

Nowa hala WGW - Olsztyn PL_PKPE_2261000241_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
69/D/2015 

58005356  C21 440 

151 Olsztyn Olsztyn   10-589 
Pl. Konstytucji 3 
Maja 2a 

Pomieszczenia biurowe II 
piętro w Wieżowcu 

PL_PKPE_2862000003_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
67/D/2015 

88005023  C21 17 

152 Olsztyn Olsztyn   10-589 Partyzantów 38 
Akumulatorownia Peron 1 - 
Olsztyn 

PL_PKPE_2261000190_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
302/D/2014 

88036334  C11 50 

153 Olsztyn Ostróda   14-100 Słowackiego 13 Kasa biletowa - Ostróda PL_PKPE_2815000070_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
55/D/2015 

88010045  C11 4 
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154 Olsztyn Szczytno   12-100 Kolejowa 
Ładowarka szynowa przy 
peronie I na stacji Szczytno 

PL_PKPE_2817000017_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
68/D/2015 

88041874  C11 3 

155 Olsztyn Szczytno   12-100 
Kolejowa - Peron 
1 

12 słupów oświetleniowych 
peron I - Dworzec Szczytno 

PL_PKPE_2817000009_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
304/D/2014 

87032413  C11 4 

156 Olsztyn Szczytno   12-100 Kolejowa 1 
Pokój oczekiwań drużyn 
konduktorskich w budynku 
Dworca - Szczytno 

PL_PKPE_2817000008_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-ERD11-
305/D/2014 

87033815  C11 4 

157 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Punkt rewidencki PL_PKPE_1603000253_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-018/12/14 88022657  C11 36 

158 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Przepompownia ścieków PL_PKPE_1603000186_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-025/12/14 88022658  C11 10 

159 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Punkt przegladu jednostek PL_PKPE_1603000184_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-024/12/14 88022656  C11 27 

160 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 
Była wieża wodna - 
kompresor 

PL_PKPE_1603000181_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-023/12/14 1281787  C21 1 

161 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 
Stara hala - część I (myjnia 
taboru, hala maszyn) 

PL_PKPE_1603000180_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-022/12/14 1281797  C21 46 

162 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 
Stara hala - część I (zapadnia, 
urządzenia KUTTRUFER) 

PL_PKPE_1603000179_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-021/12/14 1281789  C21 56 

163 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 
Hala utrzymania, stara hala, 
warsztaty 

PL_PKPE_1603000178_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-020/12/14 1281650  C21 42 

164 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Nowa hala, hala utrzymania PL_PKPE_1603000177_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-019/12/14 1281796  C21 150 

165 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Budynek socjalno biurowy PL_PKPE_1603000176_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-017/12/14 88022659  C11 30 

166 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 
Pomieszczenie drużyn 
konduktorskich w budynku 
stacyjnym 

PL_PKPE_1603000175_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-016/12/14 87031522  C11 6 

167 Opole Kędzierzyn - Koźle   47-220 Karola Miarki 30 Tokarka podtorowa PL_PKPE_1603000267_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED21/487/2018 58005072 C21 120 

168 Opole Kluczbork   46-200 Wołczyńska 6 
Kasa biletowa,drużyny 
konduktorskie 

PL_PKPE_1604000171_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-026/12/14 88009849  C11 6 

169 Opole Nysa   48-300 Racławicka 1 
Kolumna zasilania 
elektrycznego przy torze nr 3 
stacju Nysa 

PL_PKPE_1607000470_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-030/12/14 88027807 C12b 1 

170 Opole Nysa   48-300 Racławicka 1 Schronisko rewidentów PL_PKPE_1607000433_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-029/12/14 88009873  C11 1 
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171 Opole Opole   45-075 Krakowska 48 Pomieszczenia biurowe PL_PKPE_1661000291_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-034/12/14 88027886  C11 3 

172 Opole Opole   45-075 Krakowska 48 
Budynek administracyjno 
biurowy 

PL_PKPE_1661000288_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-033/12/14 88027869  C11 62 

173 Opole Opole   45-075 Struga Schronisko rewidentów PL_PKPE_1661000287_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-032/12/14 88027856  C11 47 

174 Opole Opole   45-075 Struga Warsztat, garaż PL_PKPE_1661000285_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-031/12/14 88027864  C11 21 

175 Opole Racibórz   47-400 Plac Dworcowy 1 
Pokój oczekiwań drużyn 
konduktorskich 

PL_PKPE_2411000293_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD8-035/12/14 87018399  C11 1 

176 Poznań Krzyż Wielkopolski   64-761 Dworcowa Hala warsztatowa PL_PKPE_3002000250_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-17/15 88023977  C11 22 

177 Poznań Krzyż Wielkopolski   64-761 dz. Nr 916 Oświetleie rozjazdów PL_PKPE_3002000333_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-12/15 87015804  C11 5 

178 Poznań Krzyż Wielkopolski   64-761 Kosynierów 1 Lokomotywowania z SO1 PL_PKPE_3002000260_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
11/2015 

58004952  C21 200 

179 Poznań Leszno   64-100 Zacisze 2 
Budynek myjni,lakierni 
taboru,punkt obrządzania 
taboru kolejowego Leszno 

PL_PKPE_3063000229_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-
D/162/2016 

425000763
8 

 C11 95 

180 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 Tokarka podtorowa Leszno PL_PKPE_3063000228_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-
D/380/2016 

01530104  C21 60 

181 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 Podnośniki Kutruffa PL_PKPE_3063000065_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13D-81/2015 01378028  C21 30 

182 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 
Budynek socjalno- 
warsztatowy 

PL_PKPE_3063000095_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13D-78/2015 88010470  C11 10 

183 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 
Hala napraw wagonów duża 
hala 

PL_PKPE_3063000217_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13D-77/2015 97768815  C21 175 

184 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 
Pomieszczenia 
magazynowe,szatnie 

PL_PKPE_3063000213_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13D-80/2015 88010479  C11 19 

185 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 
Hala napraw wagonów mała 
hala 

PL_PKPE_3063000211_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13D-76/2015 88007629  C21 14 

186 Poznań Leszno   64-100 Kilińskiego 2 
Pomieszczenia biurowe i 
gospodarcze 

PL_PKPE_3063000064_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D-82/2015 88010469  C11 7 

187 Poznań 
Ostrów 
Wielkopolski 

  63-400 Dworcowa 1 
Budynek biurowy, warsztat 
mechaniczny peron I 

PL_PKPE_3017000287_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED-
ERD7/PLK/28/2014 

88022554  C11 10 
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188 Poznań Piła   64-920 
Zygmunta 
Starego 1 

Budynek PSP, oświetlenie i 
urządzenia wewnętrzne 

PL_PKPE_3019000295_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/5621/ERD10/2
015 

88040252  C11 10 

189 Poznań Poznań   60-715 Kolejowa 5 Budynek administracyjny PL_PKPE_3064000990_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD7-D/433/2016 58004092  C21 160 

190 Poznań Poznań   60-715 Kolejowa 4a 
WZPR Poznań - Schronisko 
rewidentów wagonowych 

PL_PKPE_3064000524_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/34/2015 88013531  C11 17 

191 Poznań Poznań   61-609 Dworcowa 1 
Kasy biletowe-biletomat od 
strony peronu 4 

PL_PKPE_3064000278_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERDE-13-
D/74/2015 

88013525  C11 20 

192 Poznań Poznań   61-608 Dworcowa 1 
"Umywalnia" tor 216-222 
kontenery na staci kolejowej 

PL_PKPE_3064000952_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/75/2015 88005469  C11 85 

193 Poznań Poznań   60-801 Dworcowa 1 
Warsztat napraw wagonów 
osobowych Poznań 

PL_PKPE_3064000062_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/35/2015 01377697  C21 110 

194 Poznań Poznań 60-801 Dworcowa 1 
Lokal w pomieszczeniu 
przechowalni bagażu 

PL_PKPE_3064001184_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED21/2387/2018 88093003 C11 12 

195 Poznań Rawicz   63-900 Dworcowa 1 
Pomieszczenia w budynku 
dworca w Rawiczu 

PL_PKPE_3022000047_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-13-D/59/2015 88010422 C12a 1 

196 Rzeszów Horyniec Zdrój   37-620 Kolejowa 3 
Roz.z gniazdami elektr.3-faz 
(32 szt.)400V i 1faz.Przy 
bud.stacyjnym 

PL_PKPE_1809000055_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/118/2014 88022312  C11 1 

197 Rzeszów Jasło   38-200 Metzgera 3 
Rozdzielnica wolnostojąca nN 
na miedzytorzu13-15 do ład. 
Akumula.szynobusów 

PL_PKPE_1805000082_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/112/2014 88006531  C11 1 

198 Rzeszów Komańcza 38-543 Komańcza 87 
Stanowisko do zasilania 
autobusów 

PL_PKPE_1817000148_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED1/56/2016 88004430  C11 1 

199 Rzeszów Przeworsk   37-200 
Za Parowozownią 
1 

Hala napraw taboru - 
oświetlenie, podnośniki 

PL_PKPE_1814000064_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/115/2014 58006067  C21 7 

200 Rzeszów Przeworsk   37-200 
Za Parowozownią 
1 

Hala napraw taboru - zaplecze PL_PKPE_1814000063_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/114/2014 58006066  C21 32 

201 Rzeszów Przeworsk   37-200 
Za Parowozownią 
1 

Budynek administracyjny 
Sekcji 

PL_PKPE_1814000066_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/117/2014 58006065  C11 64 

202 Rzeszów Przeworsk   37-200 
Za Parowozownią 
1 

Oświetlenie zewnętrzne i 
stacja paliw 

PL_PKPE_1814000065_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/116/2014 88024421  C11 59 

203 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Hala zachodnia 
(wymiennikownia ciepła) 

PL_PKPE_1863000209_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/110/2014 88009563  C11 48 

204 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Zaplecze administracyjno 
warsztatowe wraz z 
oświetleniem terenu 

PL_PKPE_1863000208_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/109/2014 58005630  C21 140 
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205 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Budynek administracyjny - 
Biura Zakładu 

PL_PKPE_1863000204_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/108/2014 88022320  C11 21 

206 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Budynek administracyjny - 
Biura Zakładu 

PL_PKPE_1863000138_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/111/2014 88009561  C11 2 

207 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Oświetlenie torów 14-16 i 
zasilanie gniazd 220V 

PL_PKPE_1863000154_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/107/2014 88022316  C11 7 

208 Rzeszów Rzeszów   35-201 Obszar Kolei 1 
Nowa hala, pomieszczenia 
socjalne,oświtlenie terenu i 
wagon SKG 

PL_PKPE_1863000124_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/06/2016 58005629  C11 31 

209 Rzeszów Zagórz   38-540 
Obrońców Węzła 
Zagórskiego 

Rozdzielnica wolnostojąca nN 
na miedzytorzu4-6 do 
ład.Akum.szynobusów 

PL_PKPE_1817000142_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED06/113/2014 88022372  C11 1 

210 Szczecin Białogard   78-200 
Borzymowskiego 
1 

Zasilanie kas biletowych w 
budynku stacyjnym 

PL_PKPE_3201000086_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-14/2016 88010755  C11 5 

211 Szczecin Białogard   78-200 
 Borzymowskiego 
1 

Zasilanie pomieszczeń drużyn 
konduktorskich w budynku 
stacyjnym 

PL_PKPE_3201000084_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-12/2016 88010754  C11 7 

212 Szczecin Gryfice   72-300 Dworcowa 1 
Zasilanie przyłącza dla 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_3205000046_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-08/2016 88010785  C11 1 

213 Szczecin Kołobrzeg   78-100 Kołłątaja 2 

Zasilanie sekcji PRST 
Kołobrzeg: budynek 
administracyjny, hala 
wachlarzowa 

PL_PKPE_3208000078_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-27/2016 58004935  C21 120 

214 Szczecin Kołobrzeg   78-100 Kołłątaja 2 
Zasilanie sekcji utrzymania 
taboru trakcyjnego 

PL_PKPE_3208000077_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-26/2016 58007132  C21 190 

215 Szczecin Koszalin   75-200 Armii Krajowej 3 
Zasilanie przyłącza dla 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_3261000068_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-15/2016 88007699  C11 1 

216 Szczecin Koszalin   75-200 Armii Krajowej 3 
Zasilanie biura w budynku 
stacyjnym i kas biletowych 

PL_PKPE_3261000055_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-13/2016 88026893  C11 4 

217 Szczecin 
Runowo 
Pomorskie 

  73-155 Kolejowa 1 

Zasilanie gniazd 400V przy 
nastawni dysponującej dla 
potrzeb autobusów 
szynowych 

PL_PKPE_3214000226_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-04/2016 88010643  C11 6 

218 Szczecin 
Stargard 
Szczeciński 

  73-110 Dworcowa 2 

Zas.Pomie.soc.drużyn 
konduktorskich,biur,magazyn
óww bud.stacyjnym na I 
piętrze 

PL_PKPE_3214000227_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-28/2016 2500  C11 23 
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219 Szczecin 
Stargard 
Szczeciński 

  73-110 Dworcowa 2 
Zasilanie kas biletowych, 
zaplecza oraz tablic 
informacyjnej 

PL_PKPE_3214000225_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-09/2016 88010578  C11 12 

220 Szczecin Szczecin   70-221 Czarnieckiego 9 
Zasilanie siedziby Zakładu 
Przewozów Pasażerskich 

PL_PKPE_3262000816_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-25/2016 88040387  C21 84 

221 Szczecin Szczecin   70-221 Kolumba 2 
Zasilanie zestawów siłowych 
na międzytorzu w rejonie GS3 

PL_PKPE_3262000813_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-11/2016 88028956  C11 13 

222 Szczecin Szczecin   70-221 Kolumba 2 
Zasilanie autobusów 
szynowych - tor 5 przy 
peronie I 

PL_PKPE_3262000812_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-10/2016 88040518  C12a 1 

223 Szczecin 
Szczecin Wzgórze 
Hetmańskie 

  70-010 Białowieska 23 Zasilanie sekcji PRST Szczecin PL_PKPE_3262000818_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-24/2016 58005618  C21 300 

224 Szczecin 
Szczecin Wzgórze 
Hetmańskie 

  70-010 Białowieska 23 
Zas.sek.RST Szczecin: bud.hali 
głównej,bud.adm.,wiaty,kom
presor,suwnica bramowa 

PL_PKPE_3262000820_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-23/2016 58005619  C21 85 

225 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 
Zasilanie zespołów 
trakcyjnych przy torze nr 7 

PL_PKPE_3215000144_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-22/2016 88037428  C11 2 

226 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 
Zasilanie zespołów 
trakcyjnych przy torze nr 5 

PL_PKPE_3215000145_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-05/2016 88037427  C11 2 

227 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 Zasilanie kas biletowych PL_PKPE_3215000089_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-21/2016 88037409  C11 10 

228 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 

Zasilanie punktu poboru 
energii elektrycznej do 
obrządzania autobusów 
szynowych 

PL_PKPE_3215000088_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-20/2016 88037416  C11 1 

229 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 
Zasilanie biura w budynku 
stacyjnym 

PL_PKPE_3215000087_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-19/2016 87031294  C11 2 

230 Szczecin Szczecinek   78-400 Dworcowa 1 
Zasilanie pomieszczenia 
oczekiwań maszynistów 

PL_PKPE_3215000086_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-18/2016 88037417 C12a 4 

231 Szczecin Szczecinek   78-410 Dworcowa 1 
Zasilanie magazynu w 
budynku stacyjnym 

PL_PKPE_3215000085_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-17/2016 87031293  C11 2 

232 Szczecin Szczecinek   78-410 Dworcowa 1 
Zasilanie posterunku rewizji 
technicznej 

PL_PKPE_3215000084_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-16/2016 88037414  C11 15 

233 Szczecin Świnoujście   72-602 Dworcowa 1 Zasilanie kasy biletowej TR PL_PKPE_3263000054_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-07/2016 88013736  C11 4 
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234 Szczecin Świnoujście   72-602 Dworcowa 1 Zasilanie kasy biletowej TG PL_PKPE_3263000053_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD-5713-06/2016 88013744  C11 7 

235 Szczecin Wałcz   78-600 Brak 
Zasilanie przyłącza dla 
autobusów szynowych 

PL_PKPE_3217000074_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/1333/ERD10/2
016 

88040100  C11 1 

236 Wrocław Bierutów 56-420 Dworcowa 1 
Kasa biletowa w budynku 
dworca 

PL_PKPE_0214000043_07 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED21/2330/2018 87003534 C11 6 

237 Wrocław Głogów   67-200 Plac Tysiąclecia 1 
Budynek dworca - kasa 
biletowa 

PL_PKPE_2030000068_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/59/2014 

88023305  C11 5 

238 Wrocław Jelenia Góra   58-500 Krakowska 7 
Budynek warsztatowo - 
administracyjny 

PL_PKPE_2610000338_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/61/2014 

88028286  C11 2 

239 Wrocław Kłodzko Główne   57-300 Dworcowa 1 
Pomieszczenie biurowo-
socjalne Sekcji Przewozów 
Regionalnych 

PL_PKPE_2080000149_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/67/2014 

88023399  C11 17 

240 Wrocław Międzylesie   57-530 Kolejowa 3 
Pomieszczenia rewidentów, 
socjalne 

PL_PKPE_2081000051_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/68/2014 

88065322  C11 4 

241 Wrocław Oleśnica   56-400 Kolejowa 1 
Budynek dworca - 
pomieszczenia biurowe 

PL_PKPE_2140000124_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/71/2014 

88007398  C11 1 

242 Wrocław Ścinawa   59-330 Kościuszki 46 
Budynek dworca - 
pomieszczenia noclegowni 
drużyn konduktorskich 

PL_PKPE_2110000104_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/72/2014 

87015977  C11 4 

243 Wrocław Wrocław   50-503 Paczkowska 26 Hala przeglądów PK EZT PL_PKPE_0264000129_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/92/2014 

1250471  C21 166 

244 Wrocław Wrocław   50-503 Paczkowska 26 Zaplecze socjalne - kontenery PL_PKPE_0264000069_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/91/2014 

88008918  C11 21 

245 Wrocław Wrocław   50-503 Paczkowska 26 Warsztat - schronisko PL_PKPE_0264000068_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/90/2014 

88008917  C11 28 

246 Wrocław Wrocław   50-503 Paczkowska 26 
Oświetlenie pomieszczeń - 
budynek WARS 

PL_PKPE_2640001594_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/82/2014 

88023295  C11 20 

247 Wrocław Wrocław   50-443 Pułaskiego 50a Schronisko manewrowych PL_PKPE_2640001597_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/76/2014 

88028220  C11 7 

248 Wrocław Wrocław 50-440 Pułaskiego 52/1a 
Pomieszczenia Sekcji 
Przewozów Pasażerskich 

PL_PKPE_2640000662_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED1/279/2017 88013355 C11 16 

249 Wrocław Wrocław   50-503 Paczkowska 26 
Zestawy zasilające grupa "F" 
(kolumienka energetyczna) 

PL_PKPE_0264000033_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD12/D-
57133/75/2014 

88013366  C11 8 

250 
Zielona 
Góra 

Gorzów 
Wielkopolski 

  66-400 Dworcowa 1 
Gniazdo do obsługi 
szynobusów ( przy peronie 3 
stacja Gorzów Wlkp.)) 

PL_PKPE_8610000059_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
15/2015 

88037573  C11 3 
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251 
Zielona 
Góra 

Kostrzyn nad Odrą   66-470 Niepodległości 1 
Gniazda 3 fazowe do obsługi 
szynobusów 

PL_PKPE_8010000011_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
10/2015 

88037437  C11 2 

252 
Zielona 
Góra 

Kostrzyn nad Odrą   66-470 Dworcowa 1 Tor 315 kanał szynobusa PL_PKPE_8010000095_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
14/2015 

88023941  C11 5 

253 
Zielona 
Góra 

Kostrzyn nad Odrą   66-470 Dworcowa 1 
Budynek warsztatowy przy 
peronie III 

PL_PKPE_8010000096_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD14-5713-
13/2015 

88037425  C11 1 

254 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Towarowa 1 
Hala napraw wagonów 
przyłącze I 

PL_PKPE_8050000140_05 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/72/2015 58004472  C21 40 

255 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Towarowa 1 Hala napraw PL_PKPE_8050000238_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/69/2015 88010307  C11 65 

256 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Towarowa 1 
Oświetlenie placu i toru nr 
80b 

PL_PKPE_8050000239_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/68/2015 87018923  C11 6 

257 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Towarowa 1 
Hala napraw wagonów 
przyłącze II 

PL_PKPE_8050000237_08 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/71/2015 58004061  C21 1 

258 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Dworcowa 78 
Bagażówka i pomieszczenie 
dyżurnego ruchu. 

PL_PKPE_8050000119_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/32/2015 88010301  C11 20 

259 
Zielona 
Góra 

Rzepin   69-110 Towarowa 1 
Ściskacz wagonów, 
oświetlenie torów 
postojowych. 

PL_PKPE_8050000139_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/70/2015 88010302  C11 30 

260 
Zielona 
Góra 

Zbąszynek   66-210 Plac Dworcowy 4 
Pomieszczenia rewidentów na 
peronie II 

PL_PKPE_8080000150_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/67/2015 88023557  C12a 20 

261 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Dworcowa 32c 
Oświetlenie międzytorza 9-11, 
myjnia wagonów 

PL_PKPE_8091000086_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/25/2015 87017810  C11 10 

262 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Dworcowa 32c Schronisko rewidentów PL_PKPE_8091000035_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/26/2015 88005512  C11 20 

263 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Dworcowa 14 Warsztat -stolarnia PL_PKPE_8091000077_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/28/2015 88013482  C11 2 

264 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-033 Ułańska 3 
Kotłownia budynek siedziby 
Zakładu 

PL_PKPE_8091000069_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/73/2015 88036722  C11 2 

265 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Ułańska 3 Budynek biurowy PL_PKPE_8091000066_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/29/2015 88036721  C11 18 

266 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Ułańska 3 Pomieszczenia biurowe PL_PKPE_8091000085_09 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/30/2015 88036724  C11 6 

267 
Zielona 
Góra 

Zielona Góra   65-019 Ułańska 3 
Pomieszczenie biurowe (po 
CIK) 

PL_PKPE_8091000134_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/31/2015 88036726  C11 6 

268 
Zielona 
Góra 

Żagań   68-100 Kolejowa 88 
Dystrybutor oleju do 
tankowania szynobusu 

PL_PKPE_8100000044_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/40/2015 88023686  C11 1 
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Nr 
punktu 
poboru 

Oddział Miejscowość 
Kod 

poczto
wy 

Ulica nr Przeznaczenie punktu Nr PPE Operator OSD 
Nr umowy 

dystrybucyjnej 
Nr 

licznika 

Grupa 
taryfo

wa 

Wolumen 
 na 2019 /  
2020 

269 
Zielona 
Góra 

Żagań   68-100 Kolejowa 88 
Rewidenci osobowi RTW w 
Żaganiu 

PL_PKPE_8100000086_03 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ERD13-D/41/2015 88013425  C11 12 

270 ZNT Opoczno   26-300 Kruszewiec 104 
Zasilanie myjni taboru hala B-
3, oświetlenia zewnętrznego 

PL_PKPE_1007000082_06 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2072/ERD04/2
016 

00009230  C21 200 

271 ZNT Opoczno   26-300 Kruszewiec 104 
Zasilanie hali napraw, 
budynku administracyjnego 
STW4B 

PL_PKPE_1007000081_04 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2071/ERD04/2
016 

00009223  C21 190 

272 ZNT Opoczno   26-300 Kruszewiec 104 Zasilanie hali napraw STW 4A PL_PKPE_1007000084_00 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2070/ERD04/2
016 

00009228  C21 260 

273 ZNT Opoczno   26-300 Kruszewiec 104 
Zasilanie hali napraw, 
budynku administracyjnego 
STW5B 

PL_PKPE_1007000080_02 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2069/ERD04/2
016 

00009226  C21 265 

274 ZNT Opoczno   26-300 Kruszewiec 104 Zasilanie hali napraw, STW5A PL_PKPE_1007000079_01 
PKP ENERGETYKA 
S.A. 

ED/2068/ERDO4/2
016 

00009227  C21 60 

           
9 343 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 
Wzór Pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

 

Niniejszym, działając w imieniu …………………………………………… z siedzibą w ……………………………  

ul. ……………………..…, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ………………… numer NIP …………………...,  

REGON …………….… w związku z Umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą w dniu ………………. z … 

……………………… udzielam ……………………………………………….. 

 

pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, obejmującego 

dokonanie następujących czynności: 

 

1) zgłoszenie właściwemu OSD do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej z dn. […] 

nr […] zawartej z […], oraz poinformowanie właściwego OSD o zawarciu wspomnianej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

2) podjęcie wszelkich czynności niezbędnych w procedurze zmiany sprzedawcy wynikających 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy – Prawo 

energetyczne oraz wynikających z IRiESD. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być odwołane przez 

Zarząd Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w każdym czasie. 

 

 

 

 

Data ____________       ________________________ 

       podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

              do reprezentowania Zamawiającego 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
Wzór Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 

 
 

___________________ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

oświadczam, iż ……………………………………… jest stroną obowiązujących Generalnych Umów Dystrybucyjnych z 

podmiotami świadczącymi usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do Umowy, których termin obowiązywania jest dłuższy niż do dnia 

[…]roku. 

 

 

 

 

 

 

____________      ______________________________________ 

Data         podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

         do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
Klauzula informacyjna Zamawiającego 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz wskazanych do kontaktu 
są "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa), ul. Kolejowa 1. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 oraz 
na adres e-mail: iod@p-r.com.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego 
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, 
na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie 
zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres 
przedawnienia roszczeń z Umowy. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA 
do Google Inc. 
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