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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej zwanej „Pzp” 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

w Katowicach na lata 2022 - 2023” 

 

Oznaczenie wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

  

 
09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;  

09.31.00.00-5 Elektryczność  

 

 

Z A T W I E R D Z I Ł 

 

Robert Ciupa 

Dyrektor 

 

 

Katowice, dnia 11 lipca 2022 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1. Zamawiającym jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 

ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice 

2. Adres strony internetowej: www.scwis.pl 

3. Adres poczty elektronicznej: biuro@scwis.pl 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1. Tryb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to tryb 

podstawowy bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 3 ust. 

1 Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektu Śląskiego 

Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przy ul. W. Pola 38 w Katowicach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną 

o parametrach jakościowych i wg standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, 

określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 

i Polskimi Normami. 

3. Usługa dystrybucji energii elektrycznej jest obecnie realizowana na podstawie Umowy o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr OGL/60021379/C/2022 zawartej z 

TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 03.03.2022 r. na czas nieokreślony. 

4. Zamawiający nie posiada aktualnie podpisanej umowy na sprzedaż energii elektrycznej, nie 

zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, według wzoru 

stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.   

 IVa.  Opis części zamówienia - informacja o ofertach częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IVb. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

http://www.scwis.pl/
mailto:prawnicykatowice@ipn.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/605542
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 Prawa 

energetycznego. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 Pzp tj. 

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w Kodeksu karnego;  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 

54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

523, 1292, 1559 i 2054);  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego;  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa;  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1745); 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe;  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego;  

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w tiret powyżej; 

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego tj.: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

3) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
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sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 

6. Potencjał podmiotu trzeciego 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1pkt 4 Pzp. 

7. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, 

części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

podwykonawców, o ile są już znane. 

VII. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych. 

1. Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) aktualnie obowiązująca KONCESJA na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; 
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3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

VIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania wysyłania i odbierania korespondencji, 

elektronicznej.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 

2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. Pełną obsługę techniczną świadczy firma 

Open Nexus Sp. z o.o. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt 

z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

3. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do konkretnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Instrukcja korzystania z ww. platformy zakupowej, w szczególności w zakresie logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej jest dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcja. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcja
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9.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

− włączona obsługa JavaScript, 

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

− Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

− zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

− w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip i .7Z 

− wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. 

− zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

− w przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

- ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się 

na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 

- Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym przy dokumentach opatrzonych podpisem w formacie XAdES o typie 

zewnętrznym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

− Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. 

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
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12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 

IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy oraz zmiany umowy. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

Dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w § 11 wzoru umowy. 

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Anna Szewczyk. 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie. 

3. Zamawiający nie udziela wiążących ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wnioski należy składać w sposób wskazany w pkt. 4 Rozdziału VIII SWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 18 sierpnia 2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy, wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

XII. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta złożona przez Wykonawcę musi 

być sporządzona w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SWZ. 

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
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zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy przetargowej udostępnionej na 

stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 

2. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidzianej powyżej jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę sporządzoną lub przekazaną w sposób niezgodny 

z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi w SWZ, zgodnie z art. 226 ust. 

1 pkt 6 Pzp. 

4. Oferta jak i wszelkie oświadczenia, dokumenty, muszą zostać podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SWZ, oraz zgodnie ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy 

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej 

cenie oferty. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 

składana ofert tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a następnie w celu utrzymania w poufności tych informacji, złożyć je w 

wydzielonym pliku oraz oznaczyć informacją– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 

UWAGA: Wykonawca składając ofertę na platformie przetargowej zobowiązany jest 

zaznaczyć dokumenty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie 

dokumenty zostaną potraktowane jako jawne w całości. Wykonawca wraz z przekazaniem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest zastrzec je oraz 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 18 ust. 

3 Pzp. 

12. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jest 

skuteczne tylko wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem terminu składnia ofert oraz 

nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. IX ust. 5 SWZ. 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert. 
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1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 w terminie do dnia 20 lipca 

2022 r. do godziny 10:00. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie przetargowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709 informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformie przetargowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

XIV. Termin otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert w systemie jest niejawne i nastąpi w dniu 20 lipca 2022 r. o godzinie 

10:15. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cena brutto oferty jest ceną brutto za  333.333 kWh energii elektrycznej, stanowiących 

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania Umowy, tj. od 1 

września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

2. Jednostkowa zryczałtowana cena netto energii elektrycznej powinna być wyrażona 

w zł/kWh oraz podana w formacie 0,0000 zł tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

Opłaty handlowe oraz ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone 

w jednostkową zryczałtowaną cenę netto.  

3. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 

C = (Cj x 333.333 kWh) + 23% podatek VAT 

gdzie: 

C – cena brutto 

Cj – jednostkowa zryczałtowana cena netto energii elektrycznej czynnej w okresie dostawy dla 

punktów poboru określonych w pkt IV.1 SWZ. 

4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 

 

 

 

Kryterium Wagi % 

Cena (brutto) 100 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/
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Kryterium „Cena”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 

zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C = 
Cmin 

x 100 
Cb 

 

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena brutto oferty badanej  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 

kryterium cena. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią (załącznik nr 5 do SWZ). Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w sposób wskazany przez 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 

XVII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. 

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” Pzp. 

XX. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane 

dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa 

w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
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zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się 

odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też 

informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 

w Katowicach, zwane dalej „Centrum”, z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Pola 38, 40- 

596 Katowice; 23  

2) powołany został w Centrum inspektor ochrony danych osobowych Marcin Pilch, można się 

z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@scwis.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum 

Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023”; 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

 a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez 

okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,  
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b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu 

terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 

obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6) a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

b) 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,  

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w 

przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO 

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 

2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające 

z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

 

Treść SWZ zatwierdzam 

 

 

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

Podpis Kierownika Zamawiającego  
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa i adres 

punktu poboru (z 

faktury) 

Numer 

licznika 

Nr ewidencyjny 

(kod PPE) 

Grupa 

taryfo

wa 

OSD 

Moc 

umow

na 

(kW) 

Szacowane 

zużycie 

energii w 

okresie 

trwania 

umowy 

(kWh): 

Śląskie Centrum 

Wolności i 

Solidarności ul. 

Wincentego Pola 

38, 40-596 

Katowice 

brak 590322400701993420 C21 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

116 333.333 

    ŁĄCZNIE 333.333 

 

 

 

Komentarze: 

1. Szacunkowe poziomy zużycia energii elektrycznej w okresie 1 września 2022 – 31 grudnia 

2023 oparte są na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w oparciu o 

projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla budynku oraz 

projekt wykonawczy aranżacji wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

2. Częstotliwość rozliczeń stosowana przez Operatora systemu Dystrybucji (dalej  OSD)  to 

1 miesiąc. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał podpisaną umowę lub promesę umowy 

z OSD Tauron Dystrybucja S.A. 

4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie podpisywania umowy wskaże 

wybranego sprzedawcę rezerwowego. 

5. Zamówiona energia elektryczna w całości będzie przeznaczona na potrzeby własne 

Zamawiającego.  
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Załącznik nr  2 do SWZ 
 

 

 

 
( pieczęć adresowa wykonawcy )                                                                                                                                            

 

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

SCWiS/2/2022                                                                           ( miejscowość i data) 

         

OFERTA 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa___________________________________________________________________ 

 

Siedziba ________________________________________________________________ 

 

Nr tel./faxu ______________________________________________________________ 

 

NIP___________________________REGON___________________________________ 

 

E-Mail __________________________________________________________________ 

 

Składamy ofertę na: 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w 

Katowicach na lata 2022 - 2023” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i określonymi w SWZ warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru 

umowy, stanowiącymi załączniki do SWZ: 

 

 

OFEROWANA CENA BRUTTO: 

…………………………………………………………. PLN  

w tym należny VAT, wg poniższej kalkulacji: 
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Jednostkowa zryczałtowana 

cena netto za energię 

elektryczną czynną  

całodobową w zł/kWh 

 w okresie  

od 1.09.2022 do 31.12.2023 r. 

Szacowane zużycie 

energii w okresie  

od 1.09.2022 do 

31.12.2023 r. 

Cena netto 

oferty  

w PLN 

(kol. 1 x kol. 2) 

Stawka  

VAT (%) 

CENA BRUTTO 

OFERTY  

W PLN 

1 2 3 4 5 

 333 333 kWh  23%  

 

Jednostkowa zryczałtowana cena netto za energię powinna być podana w formacie 0,0000 zł. 

tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

Cena netto i brutto oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

OŚWIADCZAMY, ŻE  

1. Podana powyżej cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy i nie ulegnie zmianie.  

2. Oświadczamy, że Wykonawca prowadzi: mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / 

średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej / inny rodzaj (*) (*niepotrzebne skreślić) 

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

4. Zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia 

Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących 

części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić). 

 

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

 

6. Oświadczamy, że posiadamy zawarte Umowy /promesy zawarcia umów/ na dzień wejścia 

w życie Umowy sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym, z właściwymi OSD 

działającymi na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

właściwych OSD: 

 

➢ z Tauron Dystrybucja S.A. Umowa/promesa Umowy:* 
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nr……………………… z dnia…………..……….. zawartą na okres 

………………………… 

7. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

.…………………………....……..., tel.: ………………………………………………… 

e-mail:…………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta 

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(*). Informacje takie zawarte są w następujących 

dokumentach: (*niepotrzebne skreślić) 

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

 

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:  

 

  

  ……………………… 

               Podpis 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres)  

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY*: 

 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję  należy do tej samej grupy kapitałowej  

z następującymi Wykonawcami,  którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 
* Zaznaczyć znakiem X we właściwej pozycji 
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…………………………………………………………………………………………..……………….....

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

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

  
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

w Katowicach na lata 2022 - 2023” 

  

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023”, oświadczam, 

że: 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

  

  

               …………………………………………  

                  (podpis)  

  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

 

                …………………………………………  

                    (podpis)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w dniu ......................... 2022 roku w Katowicach pomiędzy: 

 

Śląskim Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą w Katowicach, 40-596 Katowice, 

ul. Wincentego Pola 38, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Wydział 

Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach pod nr RIK-

CW/22/12, posiadającym NIP: 6342807298 oraz nr REGON: 242866640, reprezentowanym 

przez: 

Roberta Ciupę  – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie w treści umowy Stronami, 

o następującej treści: 

 

 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), zwanej 

dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach, 

postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego. 

2. Przedmiot Umowy szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik 

nr 1 do Umowy. 

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron 

Dystrybucja S.A (zwaną dalej OSD), z którą Zamawiający ma podpisaną umowę o 

świadczenie usług dystrybucji. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii 

elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną ważną przez cały 

okres obowiązywania Umowy (numer koncesji [……….….]), wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki w dniu [……………..….]. 
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD. 

6. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD bądź umowy łączącej go 

z OSD (GUD), terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

8. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do 

którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy. 

9. Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, według wzoru 

stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do Umowy. 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej 

do obiektu Zamawiającego przy ul. W. Pola 38 w Katowicach. 

2. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są każdorazowo 

w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

3. Zamawiający zapewni utrzymanie w mocy umowy dystrybucyjnej z OSD przez cały okres 

trwania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 Umowy,  

b) dokonywania bilansowania handlowego zgodnie z postanowieniami § 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do: 

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

b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii, 

d) Przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  

w szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację 

Umowy lub zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz 

z podaniem jego numeru. 

7. Strony zobowiązują się do: 

a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ 

na rozliczenia za energię, 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli 

prawidłowości wskazań układów pomiarowych. 
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8. 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. 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

1. W ramach umowy bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe. 

2. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, 

przysługują Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkiem bilansowania handlowego. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD 

i Operatora Systemu Przesyłowego (zwanym dalej OSP), niezbędnych do realizacji umowy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

w zakresie przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa 

energetycznego oraz zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi do ww. 

ustawy. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego 

w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz 

awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 

zamówienia określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym 

oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

§ 5 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają jednostkową zryczałtowaną cenę netto za energię elektryczną w PLN/kWh 

w wysokości: ………….…... Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń w jednostkach 

dedykowanych dla danej grupy taryfowej w tym w zł/MWh. 

2. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym oferty Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, nie może przekroczyć kwoty 

….......................PLN netto + podatek VAT 23% w kwocie …....………...PLN, co stanowi 

razem …...................................zł brutto (brutto słownie: 

……………………………………………... ………………………………).  

3. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu 

zostanie osiągnięta przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Umowa wygasa z 

końcem okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło osiągnięcie tej kwoty, a Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Zamawiający zobowiązany jest do kontrolowania 

wydatkowania środków w ramach niniejszej umowy i poinformowania Wykonawcy o 
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przypuszczalnym terminie wygaśnięcia umowy oraz do uregulowania wszelkich należności za 

dostarczoną energię do dnia wygaśnięcia Umowy. 

4. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie 

zostanie osiągnięta w całym okresie trwania Umowy, wygasa ona z upływem okresu na jaki 

została zawarta. 

5. Cena jednostkowa określona w ust. 1 zawiera wszelkie opłaty, w tym opłaty handlowe. 

Wszelkie dodatkowe opłaty obciążają Wykonawcę i nie będą mieć wpływu na cenę energii 

elektrycznej określonej w ust. 1. 

6. Cena, określona w ust. 1, obowiązuje przez cały okres trwania Umowy. 

7. Cena energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne, określona w ust. 1 zawiera podatek 

akcyzowy oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki wymaganych świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych 

wynikających z Prawa energetycznego.  

§ 6 

Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach 

stosowanych przez OSD. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy 

obliczone, jako iloczyn ceny określonej w § 5 pkt 1 netto dla danej grupy taryfowej za 1 kWh 

oraz zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań  układów pomiarowo – 

rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektu 

Zamawiającego, powiększone o podatek VAT. 

3. Dla każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę. Do każdej faktury 

Wykonawca dołączy załącznik zawierający szczegóły rozliczenia każdego punktu poboru 

energii. 

4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie 

każdorazowo prawidłowo wystawiona faktura wraz z załącznikiem, o którym mowa w ustępie 

powyżej, dostarczone Zamawiającemu w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego 

albo w formie faktury elektronicznej dostarczonej na adres email: biuro@scwis.pl lub inny 

adres wskazany przez Zamawiającego 

5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną 

na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii 

elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej 

prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie 

rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. 

W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej 

oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

6. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 

układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

7. Jeżeli błędy wskazane w ust. 5 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur. Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię 

spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

od daty jej otrzymania. Reklamacja nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku płatności 

należności za dostarczoną energię elektryczną.  
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8. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu: 

a) faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 

do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od 

OSD. W przypadku, gdy OSD nie przekaże w wymaganym terminie danych 

z odczytów liczników, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury rozliczeniowej 

na bazie danych pomiarowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego lub danych 

z Załącznika nr 2 do Umowy. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek 

dokonać rozliczenia wyrównawczego po otrzymaniu rzeczywistych danych 

pomiarowych przy fakturze rozliczeniowej za kolejny okres, 

b) należności Wykonawcy wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto 

wskazane w fakturach, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, pod 

warunkiem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie do Zamawiającego co 

najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku opóźnienia – termin płatności 

ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia. Gdy termin płatności przypadnie w dniu 

świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi w pierwszym 

dniu roboczym po tej dacie. 

§ 7 

Płatności 

1. Strony określają, że za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania - płatności należy dokonać w pierwszym możliwym terminie. 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 

bankowymi. 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia 

przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych 

z dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez 

wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka 

z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 

płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących 

należności w dodatkowym  14-dniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na 

piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy 

i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 
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§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 1 września 

2022 r. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do 31 grudnia 2023 roku. 

§ 10 

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku 

zaistnienia okoliczności, w których Zamawiający będzie zmuszony do zakupu energii od 

sprzedawcy rezerwowego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

2. W przypadku gdy Zamawiający utraci tytuł prawny do użytkowania danego punktu poboru 

ma on prawo do rozwiązana Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w części dotyczącej 

danego punktu poboru. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku zaistnienia chociaż jednej z poniższych przesłanek: 

a) utraty koncesji, o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy, przez Wykonawcę, 

b) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, układowego lub 

egzekucyjnego, 

d) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy 

po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

wznowienie jego wykonania, 

e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób 

sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

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

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

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 4, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży 

elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 3  lit. 

e) powyżej, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o 

którym mowa w § 13 ust. 4. 

6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

§ 11 

Zmiany Umowy      

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia, tj. ceny za 1 kWh - wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub ustawowej zmiany podatku od towarów i 

usług VAT – wyłącznie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub akcyzy. Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części 

wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku 

akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
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nowych przepisów i nie wymaga zgody Zamawiającego / aneksu do umowy / pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, dotyczącej zmian sposobu spełnienia zakresu świadczonych usług 

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego;  

2) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, 

instalacji, urządzeń w poszczególnych punktach poboru; 

3) zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na świadczone usługi i skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach; 

4) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powodzi, pożaru, strajków, 

nagłych załamań warunków atmosferycznych, nagłych przerw w dostawie energii 

elektrycznej. 

§ 12 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo 

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych   

- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

1 pkt a), b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. W przypadku zmian, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany 

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt a),  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych 

przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt b),  

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych 

przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c).  

7. W przypadku zmiany, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 

dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 

na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w 

ust. 8.  

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6 lub 7, 

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

9. W przypadku, innej niż wskazana w ust. 1 pkt a) – c), zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień Umowy, na które zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ.  

 

§ 13 

Kary umowne. 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% szacunkowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10% 

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie rozpocznie 

sprzedaży energii elektrycznej, pomimo otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego zgłoszenia umowy do realizacji lub zaprzestanie na stałe, bądź tymczasowo, 

sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie 

realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5aa ust. 1 Prawa 

energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. 

Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu 

energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie 

powinny były zostać poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu 

realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie 

dłużej niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę 

energii elektrycznej wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do 

dnia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca pokryje koszty, o których mowa w ust. 4 związane z dostawą energii przez 

sprzedawcę rezerwowego w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu działania lub zaniechania 

Wykonawcy w zakresie określonym w § 1 i § 2 , Wykonawca zobowiązany jest do jej  

naprawienia w pełnej wysokości. Powyższe dotyczy również działania lub zaniechania 

Wykonawcy skutkującego sytuacją, w której Zamawiający będzie rozliczany za energię 

elektryczną na zasadach tzw. „sprzedaży rezerwowej”, tj. sprzedaży bez obowiązującej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej lub też na zasadach bezumownego poboru energii 

elektrycznej. 

§ 14 

Dane kontaktowe 

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, związanych z 

realizacją Umowy, Zamawiającego reprezentować będzie: ………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby będącej bezpośrednim opiekunem 

Zamawiającego. Opiekun zobowiązany jest zapewnić kontakt telefoniczny i e-mailowy, 

przyjmować reklamacje Zamawiającego, potwierdzać ich odbiór i kierować je do Działów / 

Osób merytorycznie odpowiedzialnych za udzielnie odpowiedzi. Opiekun zobowiązany jest 

przekazać odpowiedzi na reklamacje do zainteresowanego Zamawiającego. Opiekunem 

Zamawiającego jest: ………………………………………………….. 

3. Zmiany osób określonych w ust. 1 i 2  nie wymagają zmiany Umowy. 

4. O zmianach osób do bieżących kontaktów Strony będą informować się drogą e-mail.   

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawo energetyczne oraz Kodeksu Cywilnego. 
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2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozwiązać 

w sposób polubowny. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od przedstawienia kwestii spornej 

Strony Umowy nie dojdą do porozumienia, to spór zostanie poddany pod osąd sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) załącznik nr 1 – kopia oferty Wykonawcy wraz z załącznikami 

b) załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

c) załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 

d) załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo  

 

Wykonawca Zamawiający 

 

 



SCWiS/2/2022 

32 

 

 Załącznik nr 5 do SIWZ 

(Załącznik nr 3 do umowy) 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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), zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w 

Katowicach, zwane dalej „Centrum”, z siedzibą pod adresem: ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice; 

2) powołany został w Centrum inspektor ochrony danych osobowych, można się z nim skontaktować 

pisząc na adres e-mail: rodo@scwis.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

w Katowicach na lata 2022 - 2023”,  

b) w przypadku udzielenia zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty upoważnione przez Administratora danych,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:  

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez okres 

wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,  

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6) a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

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,  

mailto:rodo@scwis.pl


SCWiS/2/2022 

33 

 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku 

gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 


