SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu
Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
nr sprawy: TI.271.11.2017

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
- Formularz ofertowy
- Wykaz punktur poboru energii elektrycznej
- Formularz JEDZ
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej
- Wzór umowy
- Wykaz zrealizowanych dostaw
- Wzór gwarancji wadialnej
- Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

ZATW I E R D ZAM

Dnia 06.06.2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
1. Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
3. Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., ul. Kościuszki 10, 55-100
Trzebnica
4. Gminny Park Wodny TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica
5. Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. 1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica
6. Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica
7. Gimnazjum Nr 1, ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica
8. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica
9. Szkoła Podstawowa w Boleścinie, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica
10.Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, Kuźniczysko 177 23, 55-100 Trzebnica
11.Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów 228, 55-100 Trzebnica,
12.Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica,
13.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA ERGO Sp. z o.o., pl. J. Piłsudskiego
1, 55-100 Trzebnica
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających jest: Gmina Trzebnica, pl. M. J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
Godziny pracy:
730-1530 poniedziałek, wtorek, czwartek,
730-1600 środa,
730-1500 piątek,
Adres strony internetowej: www.trzebnica.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą
PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących
w zarządzie Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek – razem 204 punkty poboru
energii elektrycznej. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
2.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20%) w okresie dostawy wynosi 26 827 780
kWh, w tym zadanie I: 12 116 040 kWh, zadanie II: 14 711 740 kWh, w podziale na następujące
grupy taryfowe:
Grupa
taryfowa

C11
C12b
O12
C12a

Szacunkowa ilość
dostarczanej energii
ZADANIE I
[kWh]
832 240
10 021 800
66 400
94 000

Szacunkowa ilość
dostarczanej energii
ZADANIE II
[kWh]
3 224 224
114 240

2

C21
O11
G11
B21
C22a
RAZEM

812 000
288 800
800
12 116 040

7 525 864
3 402 020
445 392
14 711 740

Planowane ilości zużycia są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie
stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz
nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, dane niezbędne do
zawarcia nowych umów na dostawę energii elektrycznej. Zamawiający przekaże powyższe dane w
formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego.
4.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zawrze umowy z Zamawiającymi
wymienionymi w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiającym upoważnionym do zawarcia umowy
w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających będzie Gmina Trzebnica.
5. Zamawiający informuje, że posiadane układy pomiarowo-rozliczeniowe dla grupy B21
przystosowane są do zasad TPA.
6. Zamawiający informuje, że dla 201 punktów odbioru energii elektrycznej obowiązuje umowa na
sprzedaż energii elektrycznej zawarta w 2014 r. z PGE Obrót S.A. z terminem obowiązywania do
31.08.2017 r. Dla tych punktów poboru obowiązuje również osobna umowa z TAURON Dystrybucja
Sp. z o.o. na dystrybucję energii elektrycznej. Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej
posiadają umowy kompleksowe. Punkty te zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający informuje, iż dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do dysponowania
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
8. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania
go przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży, wypowiedzeniem
ewentualnych obowiązujących umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji oraz zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii oraz informacje
na temat posiadanych w chwili obecnych umów zostały przestawione w załączniku nr 2 do
niniejszej SIWZ - „Wykaz punktów poboru energii elektrycznej”.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.30.00.00-2 energia elektryczna
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury tzw. „odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ustawy PZP.
13. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na następujące
zadania:
ZADANIE I – Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy
Trzebnica;
ZADANIE II – Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu
jednostek podległych i spółek komunalnych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia sprzedaży: do dnia 31 sierpnia 2021 r. dla wszystkich punktów poboru
energii elektrycznej,
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Termin rozpoczęcia sprzedaży:
- od dnia 01.09.2017 r. dla punktów poboru energii elektrycznej, dla których obecnie
obowiązuje umowa sprzedaży energii elektrycznej z PGE Obrót S.A.
- od momentu zakończenia przez Wykonawcę procedury zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej, dla punktów, które posiadają umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję
energii elektrycznej.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych)
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie energii elektrycznej (rozumianej jako
sprzedaż energii elektrycznej) w ilości nie mniejszej niż 3.000.000,00 kWh rocznie, przez
okres co najmniej jednego roku,
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. 1. 2) lit.
b) niniejszej SIWZ 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 nimi
stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2.
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku, do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
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jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „formularzem
JEDZ” wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy
wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne
na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Instrukcję wypełniania formularza JEDZ
można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf.
Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełniając formularz JEDZ, może ograniczyć się w
części IV wyłącznie do wypełnienia sekcji α.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ (na osobnym formularzu JEDZ)
dotyczące tych podmiotów,
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu:
a) składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ (na osobnym
formularzu JEDZ) dotyczące tych podmiotów,
b) dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg
załącznika nr 4 do SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
5

Energetyki;
b. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
(słownie: pięćset tysięcy złotych);
c. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych,
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy –
wg załącznika nr 7 do SIWZ; 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) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i
21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. ust. 6.: pkt 2 niniejszej
SIWZ,:
- litera a) - 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
- litera b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. 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 rozdziale VI ust. 7 lit. niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również
do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w
rozdz. VI ust. 6 pkt 2 w odniesieniu do tych podmiotów.
6

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w
rozdz. VI ust 6 pkt 2, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
wymagana jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, Wydział Techniczno – Inwestycyjny.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@um.trzebnica.pl, a faksem na nr (71) 312
12 48. W temacie e-maila należy zawsze wpisywać numer sprawy.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a)
Zbigniew Zarzeczny – pokój 81, tel. 71 388 81 81,
b)
Monika Białas – pokój 79, tel. 71 388 81 71,
codziennie w godz. 800 - 1000, począwszy od dnia ogłoszenia.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w
wysokości:
ZADANIE I: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł.),
ZADANIE II: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł.).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w
Trzebnicy, nr rachunku 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w przetargu TI.271.11.2017 – Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących
w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny
termin składania ofert).
5. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia
oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny
termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
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3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, ceny jednostkowe netto, łączną cenę ofertową brutto, oferowany termin płatności
faktury, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenia (na formularzach JEDZ) wymienione w rozdziale VI. ust. 1-4 niniejszej SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
zewnętrzną oraz wewnętrzną kopertę w następujący sposób:
Gmina Trzebnica
Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Pokój nr 40 – Sekretariat
„ PRZETARG - Oferta w postępowaniu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do
obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek
komunalnych”,
nr sprawy: TI.271.11.2017
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.07.2017 r. o godz. 11:00”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
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zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich
odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) do dnia 11.07.2017 r., do godziny 10:30 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu 11.07.2017 r., o godzinie
11:00
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5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.trzebnica.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ cen jednostkowych netto
osobno dla każdej grupy taryfowej oraz łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia. Łączną cenę ofertową brutto Wykonawca wyliczy na podstawie wypełnionej tabeli
w formularzu ofertowym. Ceny jednostkowe oraz cena ofertowa winny być wyliczone oraz
podane w formularzu ofertowym z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
2.Ceny jednostkowe netto przedstawione w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres
realizacji zadania, oprócz przypadków wymienionych w rozdz. XVI SIWZ.
4. Ceny jednostkowe zaoferowana przez Wykonawcę muszą zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zadania wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a
niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.
5. Ceny jednostkowe netto winny być sporządzone na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych
składającego ofertę.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
7. Cena ofertowa brutto musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
8. Cena ofertowa brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
b) „Termin płatności faktury” – T;
c) „Proekologiczność” – „P”.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Łączna cena
ofertowa
brutto

Waga
[%]
60%

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
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Termin
płatności
faktury

8%

8

Liczba punktów
badanej oferty
T= ------------------------------------------- x 8 pkt
Największa liczba punktów
spośród złożonych ofert

Proekologicz
ność

32%

32

Cena najtańszej oferty
P = ----------------------------------------- x 32 pkt
Cena badanej oferty

RAZEM

100%

100

───────────────────

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+T+O
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
T– punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności faktury”.
P – punkty uzyskane w kryterium „Proekologiczność”
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin zapłaty faktury” dokonana zostanie na podstawie danych
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Przyznane punkty
Termin płatności faktury – 14 dni od daty wpływu do siedziby 0
Zamawiającego
Termin płatności faktury – 21 dni od daty wpływu do siedziby 4
Zamawiającego
Termin płatności faktury – 30 dni od daty wpływu do siedziby 8
Zamawiającego
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „Termin płatności faktury”
wynosi 8.
6. Ocena punktowa w kryterium „Proekologiczność” dokonana zostanie na podstawie danych
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Przyznane punkty
Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 0
(OZE) w energii dostarczanej w ramach niniejszego
zamówienia wynoszący 0%
Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 16
(OZE) w energii dostarczanej w ramach niniejszego
zamówienia wynoszący co najmniej 5%
Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 32
(OZE) w energii dostarczanej w ramach niniejszego
zamówienia wynoszący co najmniej 10%
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „Proekologiczność”
wynosi 32.
7 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
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wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie:
a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w
postępowaniu,
b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów
i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po
dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu,
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy
może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania
zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy
uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji
umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
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c) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie
nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których
Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na usługi może:
• powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
• wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
• wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
• zrezygnować z podwykonawstwa.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca nie
będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu
wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).
d) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
akcyzowego (w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia) w wyniku zmian ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.), które wejdą w
życie po dniu zawarcia umowy.
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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TI.271.11.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
Gmina Trzebnica
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica,
jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………...........
Adres:………………………………………………………………………………………………………..........
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..….............
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem: faks…………………………
e-mail………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………….………………………...................................................
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej.
ZADANIE I - dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Gminy
Trzebnica,
ZADANIE II - dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do jednostek podległych oraz spółek
C. CENA OFERTOWA BRUTTO
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następujące ceny jednostkowe netto:
C.1. CENA OFERTOWA BRUTTO - ZADANIE I
1

2

3

4

5

L.p.

Grupa taryfowa

Szacowane zużycie
energii w okresie
realizacji
zamówienia

Cena jednostkowa
całkowita ze
wszystkimi składnikami,
bez podatku VAT

Wartość netto
wszystkimi składnikami, bez
podatku VAT
(kol. 3 x kol. 4)

kWh

zł/kWh

zł

1.

C11

832 240

………………………

………………………

2.

C12b dzień

3 507 630

………………………

………………………

3.

C12b noc

6 514 170

………………………

………………………

4.

O12

66 400

………………………

………………………

5.

C12a szczyt

61 100

………………………

………………………

6.

C12a poza szczytem

32 900

………………………

………………………

7.

C21

812 000

………………………

………………………

8.

O11

288 800

………………………

………………………

9.

G11

800

………………………

………………………

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO (suma od 1 do 9 w kolumnie 5)

………………………

STAWKA PODATKU VAT [%]

………………………
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WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]

………………………

ZADANIE I - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (łącznie z podatkiem VAT)

………………………

C.2. CENA OFERTOWA BRUTTO - ZADANIE II
1

2

3

4

5

L.p.

Grupa taryfowa

Szacowane zużycie
energii w okresie
realizacji
zamówienia

Cena jednostkowa
całkowita ze
wszystkimi składnikami,
bez podatku VAT

Wartość netto
wszystkimi składnikami, bez
podatku VAT
(kol. 3 x kol. 4)

kWh

zł/kWh

zł

1.

C11

3 224 224

………………………

………………………

2.

C12a szczyt

74 256

………………………

………………………

3.

C12a poza szczytem

39 984

………………………

………………………

4.

C21

7 525 864

………………………

………………………

5.

B21

3 402 020

………………………

………………………

6.

C22a szczyt

289 505

………………………

………………………

7.

C22a poza szczytem

155 887

………………………

………………………

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO (suma od 1 do 7 w kolumnie 5)

………………………

STAWKA PODATKU VAT [%]

………………………

WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]

………………………

ZADANIE II - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (łącznie z podatkiem VAT)

………………………

D. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY
D.1. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – ZADANIE I
Oferujemy następujący termin płatności faktury: ………… dni od daty wpływu do siedziby
Zamawiającego
Należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni wg wyboru Wykonawcy.
Za zaoferowany termin płatności faktury zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w
rozdziale XIII pkt. 5 SIWZ
D.2. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – ZADANIE II
Oferujemy następujący termin płatności faktury: ………… dni od daty wpływu do siedziby
Zamawiającego
Należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni wg wyboru Wykonawcy.
Za zaoferowany termin płatności faktury zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w
rozdziale XIII pkt. 5 SIWZ
E. PROEKOLOGICZNOŚĆ
E.1. PROEKOLOGICZNOŚĆ – ZADANIE I
Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii dostarczanej w ramach
niniejszego zamówienia wynosi …………… %
Za udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii dostarczanej w ramach
niniejszego zamówienia zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6
SIWZ
E.2. PROEKOLOGICZNOŚĆ – ZADANIE II
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Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii dostarczanej w ramach
niniejszego zamówienia wynosi …………… %
Za udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii dostarczanej w ramach
niniejszego zamówienia zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6
SIWZ
F. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w niniejszej ofercie.
2) ceny jednostkowe netto przedstawione w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia, oprócz przypadków wymienionych w rozdz. XVI SIWZ, oraz określone
zostały na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania
ofert;
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we
wzorze umowy;
6) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych),
zostało wniesione w dniu ...................................., w formie: …..............................……................;
7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na
następujący rachunek: ………………..............................................................................................…..;
8) firma nasza zalicza się do:
a) dużych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników )* oraz
- jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co
najmniej 43 miliony euro; )*
a) średnich przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników )* oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów euro; )*
b) małych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników )* oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów euro; )*
)*- niepotrzebne skreślić.

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest .......................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…… tel./fax: .....................................................………………;
H. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy
podać również dane proponowanych podwykonawców)
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
I. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ....................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

…...............................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
/jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu ...................................................................................................................
/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ..................................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”.
niezbędne zasoby ..................................................................................................................................
/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza
i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:
1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:
.............................................................................................................................................................
/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./

.............................................................................................................................................................
2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia:
.............................................................................................................................................................
/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./

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

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.............................................
Data i odpis przedstawiciela Podmiotu
na zasobach, którego Wykonawca polega.
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nr sprawy: TI.271.11.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania pn.:
„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy
Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”.
działając w imieniu
Wykonawcy …....................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634)* z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

…...............................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z
niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.
POUCZENIE:
1). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do
złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
2). Ww. oświadczenie każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
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TI.271.11.2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A Nr ..../2017

zawarta w dniu …..…..2017 r. Pomiędzy:
1. Gminą Trzebnica, z siedzibą: pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770,
2. Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, z siedzibą: ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica,
NIP 915-15-91-363,
3. Gminnym Centrum Medycznym TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kościuszki 10,
55-100 Trzebnica, NIP 915-179-10-79,
4. Gminnym Parkiem Wodnym TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Leśna 5, 55-100
Trzebnica, NIP 915-178-18-56,
5. Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą: pl. M.
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP 915-178-87-69,
6. Przedszkolem Publicznym Nr 1, z siedzibą: ul. 1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87999
7. Przedszkolem Publicznym Nr 2, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica, NIP: 91515-87-982
8. Gimnazjum Nr 1, z siedzibą: ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-54-818
9. Szkołą Podstawową Nr 3, z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-1272-103
10. Szkołą Podstawową w Boleścinie, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87-918
11. Szkołą Podstawową w Kuźniczysku, Kuźniczysko 177 23, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87924
12. Szkołą Podstawową w Masłowie, Masłw 228, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87-947
13. Szkołą Podstawową w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-1587-930,
Każdy z osobna zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu których występuje:
Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770,
w imieniu której działają:
…………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica – Barbary Krokowskiej
a:
………………………………….., z siedzibą ……………………………….., wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ……………………………….. pod numerem
KRS ………………, NIP: ……………………, Kapitał zakładowy: ……………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………..
Gmina Trzebnica, jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających, udziela zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na realizację zadania
„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy
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Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej dla obiektów będących w zarządzaniu Zamawiającego, na zasadach określonych w
ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 220 t.j.
z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje usług
dystrybucji energii elektrycznej.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne
prawa i obowiązki zawiązane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej
Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej
przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej;
e) punkt poboru – budynek, lokal lub obiekt użytkowy, do którego dostarczona jest energia
elektryczna;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określona jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń
do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez
OSD.
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 tekst
jednolity, z późn. zm.).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a każdy z Zamawiających zobowiązuje się do kupna
energii elektrycznej dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Łączną ilość energii która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów
odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 26 827 780 kWh, w
tym zadanie I: 12 116 040 kWh, zadanie II: 14 711 740 kWh, (+/-20%).
3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określone są każdorazowo w Umowie o
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy każdym z Zamawiających a OSD.
4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez każdego z
Zamawiających na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w
grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub na podstawie
wskazań układów pomiarowych.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie jednostkowej
energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużyta będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego.
§3
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1. Standardy jakości obsługi każdego z Zamawiających zostały określone w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, każdemu z Zamawiających na
jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013 r., poz.
1200 j.t.) lub w każdoczesnym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
§4
1. Do obowiązków każdego z Zamawiających należy :
a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami
prawa,
b) Terminowe regulowania należności za zakupioną energię elektryczną,
c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w
przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych w
poszczególnych punktach odbioru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprzedaż energii elektrycznej na warunkach określonych w ofercie, SIWZ oraz niniejszej umowie.
b) Przestrzeganie standardów jakości obsługi odbiorców,
c) Przyjmowanie od każdego z Zamawiających, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną.
§ 5.
1. Sprzedana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej
netto określonej w ofercie Wykonawcy, która dla poszczególnych grup taryfowych wynosi :
Grupa taryfowa

C11
C12b dzień
C12b noc
O12
C12a szczyt
C12a poza szczytem
C21
O11
G11
B21
C22a szczyt
C22a poza szczytem

ZADANIE I
Ceny jednostkowe
netto
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
-

ZADANIE II
Ceny jednostkowe
netto
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł
……………… zł

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy za
wyjątkiem sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek
podatku akcyzowego oraz w przypadkach określonych w rozdziale XVI SIWZ.
3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w § 5 ust. 1 Umowy. Do
wyliczonej w ten sposób należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
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4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc.
5. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie:
- dla ZADANIA I:
a) brutto:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
b) podatek VAT …. %:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
c) netto:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
- dla ZADANIA II:
a) brutto:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
b) podatek VAT …. %:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
c) netto:
………………… zł
słownie złotych: ……………………. 00/100 zł
6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę.
7. Każdorazowo za zakończony okres rozliczeniowy, dla każdego płatnika wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, będzie wystawiana osobno jedna zbiorcza faktura rozliczeniowa w terminie do 14 dni od
otrzymania danych pomiarowych od OSD.
8. Do zbiorczej faktury rozliczeniowej każdorazowo będzie dołączony załącznik z poszczególnymi
punktami poboru, pokazujący wyliczenie należności dla każdego punktu poboru.
9. Nie dopuszcza się wystawiania faktur przedpłaconych (planowanych).
§6
1. Płatnikami faktur będą odpowiednio:
• Gmina Trzebnica, z siedzibą: pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03770,
• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, z siedzibą: ul. Prusicka 12, 55-100
Trzebnica, NIP 915-15-91-363,
• Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kościuszki 10,
55-100 Trzebnica, NIP 915-179-10-79,
• Gminny Park Wodnym TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Leśna 5, 55-100
Trzebnica, NIP 915-178-18-56,
• Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą: pl. M.
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP 915-178-87-69,
• Przedszkole Publiczne Nr 1, z siedzibą: ul. 1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87999
• Przedszkole Publiczne Nr 2, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica, NIP: 91515-87-982
• Gimnazjum Nr 1, z siedzibą: ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-54-818
• Szkoła Podstawowa Nr 3, z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica, NIP:
915-12-72-103
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• Szkoła Podstawowa w Boleścinie, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87-918
• Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, Kuźniczysko 177 23, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-1587-924
• Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów 228, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-87-947
• Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica, NIP: 91515-87-930,
2. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o dokonane odczyty rozliczeniowe układów
pomiarowo-rozliczeniowych, przelewem w terminie ………. dni od daty doręczenia poprawnie
sporządzonej faktury, na konto Wykonawcy nr
………………………………………………………………………………
3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Złożenie reklamacji nie
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za fakturę w bezspornej części.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony.
Termin rozpoczęcia sprzedaży:
- dla punktów poboru energii elektrycznej, dla których dotychczas obowiązywały tzw. umowy
kompleksowe - dzień przejęcia obowiązków od dotychczasowego dostawcy,
- dla punktów poboru energii elektrycznej, dla których dotychczas obowiązywały umowy na
sprzedaż energii elektrycznej, zawarte na czas określony - bezpośrednio po zakończeniu
obowiązywania tych umów.
Termin zakończenia sprzedaży: 31.08.2021 r.
2. Sprzedaż energii elektrycznej dla punktu poboru, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w
związku z dokonaną rozbudową, lub w przypadku powstania nowego punktu poboru, przy
zastosowaniu grup taryfowych występujących w umowie, będzie dokonywana na podstawie zmiany
Załącznika 1 bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 w
powyższym zakresie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
3. Strony postanawiają, że na wniosek któregokolwiek z Zamawiających możliwe jest zaprzestanie
sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 i nie
stanowi to rozwiązania Umowy, chyba że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru
będące w zarządzaniu Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1.
4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów :
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy każdym z Zamawiających a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
c) Umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe każdego z
Zamawiających przez Wykonawcę
5. Każdy z Zamawiających oświadcza, że Umowa o świadczenie usługi dystrybucji, o której mowa
w § 7 ust. 4 lit. a), pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, a
przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w
formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 5 Umowy Zamawiający zobowiązany jest
uregulować zobowiązanie za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze
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wzajemnych rozliczeń.
§8
1. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego działającego w imieniu i na rzecz
wszystkich Zamawiających w każdym czasie, przy zachowaniu 30 dniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W przypadku niewykonywania
umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu działającemu w imieniu i na rzecz wszystkich
Zamawiających w każdym czasie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze
skutkiem natychmiastowym.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu działającemu w imieniu i na rzecz wszystkich
Zamawiających karę umowną za rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego
działającego w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca w wysokości 20% łącznej ceny brutto, określonej w ofercie złożonej przez
Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
3. Zamawiający działający w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających zapłaci Wykonawcy karę
umowną za rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 5 ust. 5 umowy, poza przypadkiem, który określa § 7 ust 3 i 5.
4. Zamawiający działający w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających oraz Wykonawca
uprawnieni są do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty, w terminie 14 dni
od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający działający w
imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających może potrącić należną mu kwotę kary umownej z
dowolnej należności Wykonawcy.
§9
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego działający w imieniu i na
rzecz wszystkich Zamawiających, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a
także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz
dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art.
509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do
wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmieniane jedynie w przypadkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego działającego w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
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Stron.
Załączniki do Umowy:
1. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
2. Oferta Wykonawcy
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. Oświadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJĄCY
DZIAŁAJĄCY W IMIENIU I NA RZECZ
WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH :

WYKONAWCA :
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Załącznik nr 4 do umowy
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: …..........................................................................................................., NIP
…........................
reprezentowany przez …………………………………………………………………………..
realizujący zadanie pn.:
“ Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy
Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”
w zakresie określonym w Umowie nr……………………… z dnia…………………………..
zawartej z WYKONAWCĄ: …..................................................................................................., NIP
…........................
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole
odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą
z
dnia………………… obejmujące następujący zakres:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………….. wynagrodzenie w wysokości ……………zł
/słownie/………………………………………………………………………………………………
………………………….., odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

…................. dnia ……………

………………..……………
(czytelny podpis i pieczęć
upoważnionego przedstawiciela
Podwykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
- wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

L.p.

Rodzaj i nazwa dostaw

Zleceniodawca (nazwa, adres, nr
telefonu do kontaktu)

Ilość dostarczonej
(sprzedanej) energii
elektrycznej w ujęciu
rocznym

Data wykonania
początek (data)

zakończenie (data)

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia), że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

…................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 8. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ
Gwarancja Przetargowa (na wadium)
Do: Gmina Trzebnica
pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
...................................................................................................... w ................................................
(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)
Oddział w(e) ....................................................................................................................................
zwany dalej Gwarantem
udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tytułem zabezpieczenia
zapłaty wadium w wysokości .............. zł.,
słownie:.............................................................................................................................................
przez
...........................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy, adres)
składającego ofertę w przetargu na: ..................................................................................................
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na
pierwsze pisemne żądanie, wraz z oświadczeniem, że: .....................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, albo
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
albo
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
albo
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna
na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.
Gwarancja niniejsza ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej
podstawie musi być wniesione na adres wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie.
Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.
Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................
Nazwa Gwaranta ............................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................
Data ....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.
W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego
UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku opisanym w rozdziale XII pkt 8
SIWZ

Przystępując do postępowania pn.:
„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy
Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych”.
działając w imieniu
Wykonawcy …............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczamy,
że
wybór
złożonej
przez
nas
oferty
dotyczącej
dostawy
/
usługi ……………………………………………………………....o wartości netto ………… złotych będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

…...............................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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