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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SP. Z O.O. 
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008578, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00 zł opłaconym w całości  

z siedzibą: 37-111 RAKSZAWA 334 
TEL/FAX: 17-22-49-327 

NIP: 815-16-01-517 
REGON:  691545514 

www.energokom.pl 
e-mail: energokom@poczta.fm 

 
 

  
 

 

Ogłasza postępowanie nr ZUK-5/ZP/2015 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykaz dokumentów składających się na SIWZ: 
- Instrukcja dla Wykonawców  
- Załącznik nr 1- Wzór umowy 
- Załącznik nr 2- Formularz Ofertowy 
- Załącznik nr 3 - Zestawienie punktów poboru 

http://www.energokom.pl/
mailto:energokom@poczta.fm
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie, adres: 37-111 Rakszawa 334, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. 
Rzeszów, XIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000008578, Regon: 
691545514, NIP: 815-16-01-517,  
z kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00  zł wpłaconym w całości, 
Tel/fax: 17-22-49-327 
e-mail: energokom@poczta.fm  
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.energokom.pl  
 
2. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. 
w Rakszawie w okresie 01.01.2016-30.06.2017 dla przewidywanych 27 punktów poboru, w łącznej 
szacunkowej ilości 1 593 365 kWh. 

Zestawienie punktów poboru wraz z prognozą zużycia w okresie objętym zamówieniem 
wyszczególniono w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz w Załączniku nr 1 do wzoru UMOWY. 

W przypadku zmiany ilości punktów poboru lub znaczącej zmiany mocy punktów poboru w trakcie 
obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik nr 1 do umowy bez konieczności 
renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 do umowy nie stanowi zmiany warunków 
umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy oraz ewentualnych aneksów do 
umowy drogą korespondencyjną. 

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami, w szczególności dotyczącymi 
standardów technicznych i jakości obsługi odbiorców. 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 30%) w okresie dostawy - 1 593 365 kWh, w tym energia 
rozliczana: 

a) w grupie taryfowej B23: 
- strefa 1 szczyt przedpołudniowy    257 531 kWh 
- strefa 2 szczyt popołudniowy        159 993 kWh 
- strefa 3 pozostałe godziny doby    800 736 kWh 

 
b) w grupie taryfowej C11:             375 105 kWh 
 
Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 479 kW.  

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w załączonym 
zestawieniu zbiorczym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy (umowa kompleksowa). 
Aktualnym sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A.. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie 
odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. 
PGE Dystrybucja S.A. 

mailto:energokom@poczta.fm
http://www.energokom.pl/
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Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zmiany dostawcy w sposób 
gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 
zawartych w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże 
wszelkie dokumenty i pełnomocnictwa niezbędne do przeprowadzenia w jego imieniu procedury zmiany 
dostawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów i zawarcia nowych umów (w tym nowych umów 
dystrybucji z OSD). W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę 
sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych) poinformuje o tym fakcie 
Zamawiającego w formie pisemnej, z podaniem przyczyny. 

Układy rozliczeniowe Zamawiającego w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA. 
 
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy; dostawy energii elektrycznej od 
01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. 
 Późniejsze rozpoczęcie dostaw energii dla poszczególnych punktów poboru może być uzależnione od 

dłuższego niż 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5.2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności 

Posiadają koncesję na obrót energią elektryczną.  

5.3     Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
punktach 5.1 i 5.2, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty na 
zasadzie: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku. 

 

6. Wykaz Oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy  mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszej 
specyfikacji są: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – zawarte w formularzu OFERTA. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.  

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego 
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 
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e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej - zawarta w formularzu OFERTA. 

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. niniejszej 
specyfikacji są:  

a) Koncesja na obrót energią elektryczną.  
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – zawarte w formularzu OFERTA. 
 

6.3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. i 6.2. niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3.1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1.a), 6.1.e), 6.2.b) winny być złożone w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d), 6.2.a) winny być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) 
uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
6.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2.a) niniejszej 
specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia 
do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

6.3.3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, to: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) niniejszej 
specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) Dokumenty, o którym mowa w podpunkcie 1)a) i 1)c) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 
1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
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6.3.4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub 
przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć 
dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.3.3. 
niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.a) i 
6.1.e) specyfikacji). 

 
 Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

 Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

 
6.3.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, dotyczących odpowiednio 
wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go 
dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności 
upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli 
tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). 

 
6.4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

a) Wypełniony formularz „OFERTA”, zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte, 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

b) Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A. - zawarte w 
formularzu „OFERTA”; 

c) Oświadczenie o zapewnieniu bilansowania handlowego Zamawiającego - zawarte w 
formularzu „OFERTA”; 

d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeśli Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej) 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  
 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 
 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z 

wyjątkiem oferty) przekazywane będą drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie. Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony 
przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie. 
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 Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Bogusław Werfel  – w zakresie przedmiotu zamówienia, e-mail: energokom@poczta.fm   
tel. 17-224-93-27 w godz. 8.00-14.00 

Ewa Antosz - w zakresie procedury przetargowej, e-mail: energokom@poczta.fm  
tel. 17-224-93-27 w godz. 8.00-14.00 

 
8. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 
9. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 Oferta ma być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:  
 

 
„Oferta przetargowa na dostawę energii elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie. Nie otwierać przed 30 października 2015 r. godz. 11:30” 
  

 
 

 oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.: 
 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie 
37-111 Rakszawa 334 

 
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert. 

 
 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 37-111 Rakszawa 334, w terminie do 

dnia 30 października 2015 r. do godz. 11:15 
 
 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 października 2015 .r.  o godz. 11:30 w Sali 

konferencyjnej. 
 

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

12.1.  W celu prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej niezbędne jest wypełnienie Formularza 
Cenowego, zawartego w formularzu OFERTA stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Informacja zawarta w formularzu cenowym powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej 
netto wyrażone w zł/kWh energii elektrycznej, określone z dokładnością nie większą niż cztery 
miejsca po przecinku.  

mailto:energokom@poczta.fm
mailto:energokom@poczta.fm
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12.2.  Ceny jednostkowe energii elektrycznej o których mowa w pkt 1) muszą uwzględniać wszystkie 
ewentualnie stosowane przez sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe 
opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego. 

12.3. Do ceny ofertowej netto należy doliczyć podatek VAT i uzyskane wartości cen i podatku VAT 
wpisać w odpowiednie miejsca w formularzu  „OFERTA”, Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu 
do dwóch miejsc po przecinku. 

 
13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 

cena oferty brutto – 100%. 

13.1. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 

a) oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego 
kryterium /100 punktów/; 

b)  ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 

 

                                 C n 

         P uz =  --------------  x 100 punktów ,  

                                 C o 

gdzie: 

 P uz – ilość uzyskanych punktów 
 C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert, 
    C o – cena określona w ocenianej ofercie.  
 

 13.2. W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady 
zaokrąglania liczb. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość punktów. 

   13.4  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana UMOWA. Wzór UMOWY 
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

    
13.5 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
13.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone 
kryterium wyboru. 

13.5.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie i na zasadach określonych w art.94 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.5.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

13.5.5 Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty 
przekazania mu jej przez Zamawiającego.  

 
14. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
15. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
16. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
17. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 30% zamówienia 
podstawowego, w przypadku konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania 
umowy, a przed wejściem w życie kolejnej umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
nowego postępowania na dostawę energii elektrycznej. 

21. Środki ochrony prawnej: 
 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych - „Środki ochrony prawnej”.  
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 
Załączniki do SIWZ: 
- Załącznik nr 1- Wzór umowy  

- Załącznik nr 2 - „OFERTA” – do wypełnienia przez Wykonawców. 

- Załącznik nr 3 - Zestawienie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem. 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji ZUK-5/ZP/2015 
 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr: 5/ZP/2015 
 
 
zawarta w dniu ........................... w Rakszawie pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie, adres: 37-111 Rakszawa 334, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517, z kapitałem zakładowym w 
wysokości 5 537 450,00  zł wpłaconym w całości,  
zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują: 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Którą/który reprezentują: 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 

Zwaną/ zwanym dalej 'Wykonawcą', 
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZUK-4/ZP/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie pod nazwą: „Dostawa energii 
elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie w okresie 01.01.2016-30.06.2017.” 
 
zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
o następującej treści: 

 

§1 

Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby 
eksploatacji budynków i instalacji technologicznych ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 
zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

 Przewidywana ilość punktów poboru energii - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 

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

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) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i 
obowiązki związane za świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej 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 energii elektrycznej – 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, do którego dostarczana jest energia elektryczna, 

f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów układów 
pomiarowych energii elektrycznej, 

g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii 
elektrycznej - zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD. 
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§2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru 

określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określanych 
w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 1 593 365 kWh (+/- 30%), w tym: 

-  1 280 260 kWh (+/- 30%) dla punktów poboru rozliczanych w grupie taryfowej B23 

-  375 105 kWh (+/- 30%) dla punktów poboru rozliczanych w grupie taryfowej C11. 

3. Moc umowna, grupa taryfowa OSD 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. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach 
tej umowy, 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. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu będzie: 
…............................................................................................................................................................................................. 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 
 

§3 
Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 1200) lub w każdoczesnym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 
§4 

Podstawowe obowiązki Stron Umowy 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie 
wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

b) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących rozliczeń za dostarczaną 
energię elektryczną. 

 
§5 

Zasady rozliczeń 
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto określonych w 

ofercie przetargowej, które wynoszą: 

a)  przy rozliczeniu punktów poboru rozliczanych w grupie taryfowej B23: 

- ............ zł/kWh dla strefy 1 szczyt przedpołudniowy, 

- ............ zł/kWh dla strefy 2 szczyt popołudniowy 

- ............ zł/kWh dla strefy 3 pozostałe godziny doby 

b)  przy rozliczeniu punktów poboru rozliczanych w grupie taryfowej C11 ............ zł/kWh  

2. Wykonawca oświadcza, że podane w § 5 ust. 1  ceny jednostkowe netto za 1 kWh energii elektrycznej skalkulował 
uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacja umowy sprzedaży i zapewnia wysokość tych cen przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy również w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia określonego w § 2 ust. 2,  szacowanego 
zużycia energii elektrycznej (+/- 30 %).  

3. Ceny jednostkowe określone w § 5 ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji 
dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego lub stawek podatku VAT. 
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4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego 
punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 
umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

5. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem przekazywania danych przez 
OSD. 

6.  Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Możliwe jest 
wystawianie 1 faktury zbiorczej za dany okres rozliczeniowy, z wyszczególnieniem rozliczeń osobno dla każdego punktu 
poboru. 

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez  
Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 

§6 

Płatności 

1. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: 

a) netto: .................................................... zł, 

słownie złotych: ................................................................................................................................................................ 

b) podatek VAT 23 %: .................................................... zł, 

słownie złotych: ................................................................................................................................................................ 

c) brutto: .................................................... zł, 

słownie złotych: ................................................................................................................................................................ 

2. Wartość określona w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 

a) zmiany ilości pobranej energii w odniesieniu do szacowanej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) zmiany stawki podatku VAT. 

c) zmiany stawki podatku akcyzowego, 

3.  Termin płatności będzie każdorazowo podawany w treści wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT i określony na 30 dni 
od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT 
na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności 
wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, 
dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 
kalendarzowych. 

 
§7 

Obowiązywanie umowy, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie dostaw 
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej z dniem 01.01.2016 r. lecz nie wcześniej niż z 

dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz 
pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2017 r. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem nr 1 do umowy lub dla punktu, w którym 
nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany 
przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany 
warunków niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla 
poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że 
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1. 

5. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

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

b) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 5 lit. a), pozostanie ważna przez 
cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej umowy w części dotyczącej danego punktu 
poboru. 



13 

 

7. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 6 umowy, Zamawiający zobowiązany jest uregulować zobowiązania za zużytą 
energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić wobec Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu zaistnienia sytuacji 
określonych w § 7 ust. 3,4,9, poza należnościami za zużytą energie elektryczną. 

9.  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 wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 
umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, poza 
przypadkiem, który określa § 7 ust. 9. 

3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: 

a) wystąpienia siły wyższej, 

b) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

c) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług, 

d) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z 
systemu. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy 
Prawo energetyczne i przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

2. Wszystkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia woli i wiedzy oraz inna korespondencja, będą dokonywane w formie 
pisemnej oraz będą traktowane jako prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania listem 
poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w komparycji umowy. 

3. Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w dniu doręczenia. 
Korespondencja wysłana listem poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu 
roboczym po dniu nadania, chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to przypadku będzie 
uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania. 

 
 

§11 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
     ……………….…………………………………..    …………………………………………………… 
 
Załączniki do Umowy: 

1. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej 
2. SIWZ do postępowania ZUK-5/ZP/2015 na dostawę energii elektrycznej dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie w okresie 01.01.2016-30.06.2017 r. 
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3. Załącznik nr 1 do umowy 5/ZP/2015 

 
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej 

 
moc umowna

Miejscowość Kod Poczta Nazwa Oddział

1 Przepompownia P-1 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 3437643 PPE-480548110000250405 90 45 135

2 Przepompownia P-2 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 54677 PPE-480548110000250304 1357 679 2036

3 Przepompownia P-3 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 4004846 PPE-480548110000249896 3334 1667 5001

4 Przepompownia P-4 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 3330475 PPE-480548110000249795 2798 1399 4197

5 Przepompownia P-5 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 7035262 PPE-480548110000250203 2729 1365 4094

6 Przepompownia P-6 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 5172254 PPE-480548110000249694 2654 1327 3981

7 Przepompownia P-7 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 4906253 PPE-480548110000250102 1450 725 2175

8 Przepompownia P-8 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 7312625 PPE-480548110000249900 106 53 159

9 Przepompownia P-9 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 4857460 PPE-480548110000250001 1097 549 1646

10 Przepompownia P-10 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 6652354 PPE-480548110000249593 604 302 906

11 Przepompownia P-13 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 10 C11 3464809 PPE-480548110001036307 4193 2097 6290

12 Przepompownia P-14 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 28024422 PPE-480548110000248987 451 226 677

13 Przepompownia P-15 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 2324048 PPE-480548110000249088 155 78 233

14 Przepompownia P-16 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 2953174 PPE-480548110000249189 211 106 317

15 Przepompownia P-17 Rakszawa Potok 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 5 C11 6438685 PPE- 480548110000249290 558 279 837

16 Przepompownia P-18 i P-19 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 22 C11 4157892 PPE-480548110001035903 3817 1909 5726

171687 85844 257531

106662 53331 159993

533824 266912 800736

18 Hydrofornia Wydrze Wydrze 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 21 C11 08044 PPE-480548110001019129 81561 40781 122342

19 ujęcie wody Rąbane Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 9 C11 6593498 PPE-480548110001036610 49793 24897 74690

20 warsztaty Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 15 C11 6359686 PPE-480548110000247775 8090 4045 12135

21 hydrofornia Węgliska Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 10 C11 14432856 PPE-480548110000087525 7370 3685 11055

22 studnie głębinowe Basakówka Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 20 C11 12949896 PPE-480548110000035486 47359 23680 71039

23 przepompownia Wola Dalsza Wola Dalsza 37-114 Białobrzegi PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 30 C11 12248590 PPE-480548110001013267 28078 14039 42117

24 Przepompownia PP-2 Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 15 C11 00048211 PPE-480548160000052580 116 58 174

25 Przepompownia PP-3 Węgliska 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 15 C11 00047180 PPE-480548160000052479 973 487 1460

26 Przepompownia PPD-4 Węgliska 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 18 C11 12866398 PPE-480548160000052681 906 453 1359

27 Przepompownia P-22 (GOKiC) Rakszawa 37-111 Rakszawa PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów 14 C11 00300147 PPE-480548107008422720 220 110 330

479 1062243 531122 1593365

PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów

 Łączne planowane zużycie 

01.01.2016-30.06.2017

210 B23 PPE-48054821000002531995373646

Planowane zużycie za 

01-12.2016 (kWh)

Planowane zużycie za 

01-06.2017 (kWh)
Nr licznika Nr PPEObecna grupa taryfowa

Rakszawa37-111Wydrzestacja GSZ

17

LP Nazwa obiektu
Adres Obiektu Dane OSD

 
 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 
 
 

                …………………………….……………………  ….………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji ZUK-5/ZP/2015 
 

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

 
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy):           
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..................................  
 
NIP: .......................................................................................... 
 

........................................................................................ 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

......................................................................................... 
e-mail wykonawcy/ adres strony www 

 

OFERTA 
 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.  
Z siedzibą w Rakszawie 
37-111 Rakszawa 334 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZUK-5/ZP/2015 na dostawę energii elektrycznej dla ZUK 
ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie w okresie 01.01.2016 – 30.06.2017: 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 

 

FORMULARZ CENOWY: 

Lp 
Wyszczególnienie 

elementów rozliczeniowych 

Szacowana półtoraroczna 
ilość energii elektrycznej 

[kWh] 

Cena jednostkowa netto za energię 
elektryczną 
[zł/kWh]* 

Wartość netto 
[zł] 

I Taryfa: C11 375 105   

II Taryfa: B23                                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

II.1 Strefa szczyt przedpołudniowy 257 531  
 

II.2 Strefa szczyt popołudniowy 159 993  
 

II.3 Strefa pozostałe godziny doby 800 736  
 

III Łączna wartość (suma wartości netto z wierszy I; II.1; II.2 i II.3)  

 
*Cena podana w formacie do czterech miejsc po przecinku  

Całkowita wartość oferty: 

Wartość netto (należy wpisać wartość netto z wiersza III): ..................................................................................................... zł 
 

Słownie: ..........................................................................................................................................................................................  

Podatek VAT 23 %:  .................................................................................... zł
 

Wartość brutto: ....................................................................................................................................................... zł.
 

Słownie: .......................................................................................................................................................................................... 
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2. Wiadomo nam, że podane przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej mają charakter szacunkowy (+/- 30%) i służą 
jedynie do wyliczenia ceny oferty. Należności za zużytą energię regulowane będą w poszczególnych okresach 
rozliczeniowych, jako iloczyn ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych poszczególnych punktów poboru energii i 
podanej w Formularzu Cenowym ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej odpowiednio dla danej grupy 
taryfowej. 

3.  Termin i zakres wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (30 dni). 

6. Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w 
projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
/Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, 
każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu/. 

9. Oświadczamy, że posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nr .................................. z dnia ................................... na okres …..................................... . Koncesję tę 
załączamy do oferty. 

10. Oświadczamy, że zapewnimy bilansowanie handlowe zamawiającego.  
Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 
będzie: …................................................................................................................................................................... 

11. Oświadczamy, że posiadamy zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: 
- PGE Dystrybucja S.A. nr ..................................... z dnia ........................ zawartą na okres ….................................. 

12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że: 

*nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

*należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

*- niepotrzebne skreślić 

13. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom wykonanie ……….% części  zamówienia: 

a)  ........................................................................................................................................................................................ 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia. 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 …........................................................................................... 
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

                                                w imieniu Wykonawcy 


