
Ogłoszenie nr 522551-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.  

Powiat Krapkowicki: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego oraz jego jednostek 
organizacyjnych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
Nazwa projektu lub programu  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
Nie  
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Tak  
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  

Podmiot 

Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach; ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice; krajowy numer 
identyfikacji 530545960; Anna Daniszewska 774661706 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach; ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice; krajowy 
numer identyfikacji 000026229; Małgorzata Nogalska 774844997 

Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach; ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice; 
krajowy numer identyfikacji 000703836; Sabina Lasman 774661417 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach; ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice; krajowy numer 
identyfikacji 000193795; Iwona Medwid 774663202 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach; ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice; 
krajowy numer identyfikacji 000743184; Wolfgang Schneider 774661610 

Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice; krajowy numer identyfikacji 531412533; 
Aleksander Gacek 774074309 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krapkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 53141253300000, ul. ul. 
Kilińskiego  1 , 47-303  Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 074 300, e-mail 
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, faks 774 074 332.  
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkrapkowicki.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny jest Powiat Krapkowicki. Na mocy art. 16 ust. 6 PZP 
wszyscy Zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy PZP. 
Zamówienie będzie udzielane przez Zamawiającego prowadzącego postępowanie  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL)  
Tak  
www.bip.powiatkrapkowicki.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Tak  
www.bip.powiatkrapkowicki.pl  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 
są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu 
Krapkowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych  
Numer referencyjny: IM.272.3.2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku Nr 1 do siwz o 
szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2022 r. 
wynoszącym 836 266,17 kWh 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do 
siwz, a pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia w projekcie umowy sprzedaży energii 
elektrycznej – załącznik Nr 8 do siwz. 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u. z 2019 r., poz. 755 
z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze 
standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. poz. 503).  
II.5) Główny kod CPV: 09000000-3  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

09300000-2 

09310000-5 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów)  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2022-05-31 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na okres od 1 czerwca 
2020 r. do 31 maja 2022 r. Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem 1 



czerwca 2020 r. lecz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy i obowiązywać 
będzie do dnia 31 maja 2022 r. Wykonawca ma obowiązek podjęcia niezwłocznych działań w celu 
sprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a Zamawiający zobowiązuje się współdziałać 
z nim w tym zakresie.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję upoważniającą do 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. u. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
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;  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Ważnej koncesji upoważniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 



POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Ofertę stanowi: 1) wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do siwz, 2) 
wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do siwz. Wraz z ofertą powinny być 
złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz; 2) Dokument 
potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności 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 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 
w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena (C) 100,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  



IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Dostawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Odbiorcę w umowie możliwości 
dokonania takich zmian oraz przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany 
wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 2. Odbiorca dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy, w zakresie: 1) zmiany cen 
jednostkowych energii elektrycznej netto za 1 kWh w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, od dnia wejścia w 
życie ustawowej zmiany, 2) zmiany wynagrodzenia Dostawcy wynikającej ze zmiany przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług i/lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany, 3) zmiany ceny jednostkowej netto za 1 kWh w 
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę, 4) zmiany ceny jednostkowej netto za 1 kWh w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Dostawcę, 5) zmiany ceny jednostkowej netto za 1 kWh w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 6) zmiany ilości punktów poboru energii (ppe) 
wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej 
wynikać może np. z zamknięcia lub likwidacji obiektu, podwójnego fakturowania w szczególności w 
przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Dostawcę, 
budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie 
odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem przy którym 
znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających 
przeprowadzenie procedury zmiany Dostawcy lub włączenia punktu poboru przez Odbiorcę, 7) zmiany 
terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta 



wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany 
sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, 8) zmiany grup 
taryfowych, 9) zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Dostawcy określonego w § 5 ust 1 Umowy, o ile 
zajdą okoliczności (łącznie lub oddzielnie) opisane w pkt 1) – 7), 10) regulacji prawnych wprowadzonych 
w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany, 11) oznaczenia danych dotyczących Odbiorcy i/lub Dostawcy, 12) zmiany nr 
konta, na które Odbiorca winien przelewać wynagrodzenie Dostawcy, 3. Dostawca może zwrócić się do 
Odbiorcy z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania zmian, o których 
mowa w ust. 2 pkt 3), 4) i 5), w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3) 4) i 5) do 30 dni od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać 
propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumenty niezbędne do oceny przez odbiorcę, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3) 4) i 5), mają 
lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Dostawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy określonego w niniejszej umowie, w 
szczególności: 1) przyjęte przez Dostawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia, co do wysokości dotychczasowych cen oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub 
dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 2) wykazanie wpływu zmian, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3) 4) i 5), na wysokość kosztów wykonania umowy przez Dostawcę, 3) 
szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Dostawcy oraz wykazanie 
adekwatności propozycji zmiany do wysokości kosztów wykonania umowy przez Dostawcę, 4) wykazanie, 
że wnioskowana zmiana umowy będzie skutkować odpowiednią zmianą wynagrodzenia. 4. W przypadku 
złożenia przez Dostawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem 
postanowień, o których mowa w ust. 5-7. 5. W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku od 
Dostawcy, Odbiorca może zwrócić się do Dostawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 
dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem). 6. Odbiorca zajmie pisemnie stanowisko wobec wniosku Dostawcy w terminie 
jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania 
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Dostawcy. 7. W 
przypadku uwzględnienia wniosku Dostawcy przez Odbiorcę, Strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy 
dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu niniejszej umowy, jaka pozostała do zrealizowania po dniu 
zawarcia aneksu. 8. Odbiorca może przekazać Dostawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów 
dokonujących zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3), 4) i 5), do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. 
Wniosek powinien zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Odbiorcę powyższego wniosku, Strony 
będą prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do 
umowy. 9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Odbiorca może zwrócić się do 
Dostawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub 
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Odbiorcę, czy zmiany, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3), 4) i 5), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Dostawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 
Rodzaj i zakres tych informacji określi Odbiorca. Postanowienia ust. 5-7 stosuje się odpowiednio, z tym, 
że Dostawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 
jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Odbiorcy. 10. W przypadku gdy w wyniku negocjacji 
Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony zawrą aneks do umowy w terminie 
wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym 
przez Odbiorcę, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 
11. W przypadku: 1) niepodjęcia przez Dostawcę negocjacji, na podstawie wniosku Odbiorcy, o którym 
mowa w ust. 8 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia 



społecznego, 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę postanowień ust. 9, 3) nie 
zawarcia przez Dostawcę aneksu do umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, 
wynikającą z ustaleń negocjacyjnych, w terminie, o którym mowa w ust. 10 - Odbiorca jest uprawniony 
do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 12. Odbiorca nie 
dopuszcza wprowadzenia zmiany cen energii elektrycznej, jeżeli miałyby mieć wpływ na podwyższenie, w 
przypadku zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 13. Niezależnie od okoliczności opisanych w ust. 2, 
Odbiorca dopuszcza (zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) wprowadzenie zmian, jeżeli 
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-03-19, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: • 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach przy 
ul. Kilińskiego 1; • Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 
jest Henryk Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl • 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonego numerem IM.272.3.2020 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
dalej „ustawa Pzp”; • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • Obowiązek 
podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • W 
odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; • Posiadają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 
danych osobowych Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 
danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 



przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje 
Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego  
 


