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I Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
Tel: 77/40-74-310 Faks: 77/40-74-380 
email: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 
adres strony internetowej: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niżej wymienionych jednostek 
organizacyjnych: 
▪ Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice; 
▪ Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice; 
▪ Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice; 
▪ Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice; 
▪ Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 47-300 

Krapkowice 

II Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 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 nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe na podstawie art. 16 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie 
zawartego porozumienia w imieniu wszystkich podmiotów wskazanych w siwz. Zamawiający jest 
uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu własnym oraz niżej 
wymienionych podmiotów. Powiat Krapkowicki oraz podmioty z którymi zawarł porozumienie 
będą zawierać oddzielne umowy na zakup energii elektrycznej. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 
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.  
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Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1 

2 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

47-300 Krapkowice ul. Staszica 8 

3 
Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach 

47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5 

4 
Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 
47-330 Zdzieszowice, ul. Góry Św. Anny 21A 

5 
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 

47-300 Krapkowice, ul. Kościelna 10 

6 
Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 

47-303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy 7 

7 
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

47-300 Krapkowice, ul. Zamkowa 5 

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. 

mailto:inwestycje@powiatkrapkowicki.pl
http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/
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w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. poz. 503). 
CPV: 09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna, jądrowa 
09310000-5 – elektryczność 

4. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 
opisane są w: 
1) Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u. z 2019 r., poz. 755 z późn. 

zm.), 
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, 
poz. 623 z późn. zm.), 

3) 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). 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:  
1) wykonanie czynności wynikających z Pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 2 do 

umowy sprzedaży energii elektrycznej, 
2) w ramach udzielanego Wykonawcy pełnomocnictwa do: 

a) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy 
sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej, 

b) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii 
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem 
zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do 
umowy, 

c) wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych 
adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii 
elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na 
wcześniejszy wniosek Zamawiającego. 

6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą energii 
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku Nr 1 do siwz 
zawarte są na czas określony do dnia 31 maja 2020 r. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 Pzp. 
10. Zamawiający nie przewiduje: 

1) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a) ustawy 
Pzp, 

2) zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści niniejszej siwz, 

3) zawarcia umowy ramowej, 
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

IV Termin wykonania zamówienia. 
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. 

V Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. dotyczące kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 
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.). 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 1) powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, warunek 
określonych w ust. 1 pkt 2), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy 
Ci Wykonawcy wspólnie.  

Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) 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 jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 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 i naprawcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4) - tj. który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówieni publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 

Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
stanowiące wstępne potwierdzenie: 
a) braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
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b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 
wraz z ofertą na formularzach stanowiących załącznik Nr 4 i Nr 5 do siwz. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym 
załącznik Nr 6 do siwz 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. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

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; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

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; 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) – 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. 

4) Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) lub 3), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 7 pkt 3), 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. Zapis ust. 7 pkt 4) stosuje się odpowiednio.  
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6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

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

VIa Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania – 
załącznik Nr 6 do siwz). 

3. 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, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 
oraz, o których mowa w rozdz. Va ust. 2 siwz. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 1. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej siwz. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
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łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców. 

VIb Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki 
Cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. Va ust. 2, natomiast spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust. 2. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w rozdz. VI ust. 1 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w Rozdz. VI ust. 3 siwz, składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7, 
przy czym: 
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 
V ust. 1. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 2) składa każdy z nich. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 
z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – adres e-mail: 
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl. 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3a ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 
w formie przewidzianej przepisami tj. odpowiednio oświadczenia pisemnie w oryginale, 
dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

mailto:inwestycje@powiatkrapkowicki.pl
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3. Wyjaśnienia treści oferty przedkładane są pisemnie w oryginale. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną podane na etapie 
składania oferty przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 
zapoznanie się z treścią pisma. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w siwz.  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,  
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
9. 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 2 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. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust 9 niniejszej siwz. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
w kwestiach merytorycznych: 
Stanowisko Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia 
imię i nazwisko Aleksander Gacek 
w kwestiach formalnych: 
Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia 
imię i nazwisko Iwona Kręcichwost  

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX Termin związania z ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 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. 

X Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

2. 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. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz; 
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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. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy stanowiących załączniki do siwz, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazać kategorie przedsiębiorstwa, do której 
należy. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003)  
a) mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR  
b) małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
c) średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniaj mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 
nie będzie uwzględnione. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób za sobą połączona. 
14. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 
15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu, złożyć 

w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,  
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Oferta w postępowaniu na: „Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego  
oraz jego jednostek organizacyjnych” 

 
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
16. Zamawiający informuje, że 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 2019 r. poz. 1010 
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z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte 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. 

18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. Oświadczenie 
o wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności 
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie powinno być opakowane tak, jak oferta, 
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „WYCOFANIE”. 

22. 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. 

23. 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 obiekcje 
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 udzielenie 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: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Biuro 

Obsługi Klienta w terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 10:00 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 rozdziale XI. 1 niniejszej siwz zostanie odrzucona na 
podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 115 – w dniu 19 marca 2020 r. 
o godz. 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.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, i warunków płatności zawartych w ofertach, 

XII Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w rozdziale III i załączniku 
nr 1 do siwz oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być 
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 

3. Cenę oferty należy wyliczyć w formularzu cenowym - załącznik Nr 3 do siwz, na podstawie 
zawartej tam kalkulacji. Cena jednostkowa powinna być określona z dokładnością nie większą 
niż cztery miejsca po przecinku natomiast cena za realizację zamówienia zgodnie z formularzem 
ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do siwz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Łączna cena netto, brutto oraz wartość podatku VAT z formularza cenowego stanowiącego 
załącznik Nr 3 do siwz powinna zostać przeniesiona do formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 2 do siwz i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej siwz. 

5. Cena oferty i składniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie, będą stałe przez 
okres realizacji umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych we wzorze umowy). 

6. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust 7. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

9. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: 

 
Kryterium waga 

Cena brutto oferty 100 % 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

 

http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/
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Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

C = Cmin/Co x 100 x waga (100%) 

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
  Cmin - cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
  Co - cena brutto badanej oferty 

3. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp. 
Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy energii 
elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań 
Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. 
Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego. (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), natomiast zasady 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. (Dz. U. z 2019r., 
poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.). 

4. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 
w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 
ustawy Pzp). 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 

2. 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. 

3. 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, 
solidarna 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. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego. 
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. 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 przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu . 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

XVIII OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 
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. 

mailto:h.malek@powiatkrapkowicki.pl
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Załącznik nr 1 do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe 
zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r. 
wynosi 836 266,17 kWh. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.  
 
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia z podziałem na Płatników. 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

1. Powiat Krapkowicki 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Starostwo Powiatowe Biura Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice PPE: PROD_352002199189 3278371 C22a 60,0   136 547,37 320 523,79 457 071,16 

  
                        136 547,37 320 523,79 457 071,16 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Staszica 8, 47-300 Krapkowice 

2. Powiat Krapkowicki 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Starostwo Powiatowe Biura Staszica 8 47-300 Krapkowice PPE: PROD_352002094537 12020628 C12a 30,0 50,0 2 319,16 7 971,79 10 290,95 

  
                        2 319,16 7 971,79 10 290,95 
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice 

3. Dom Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice PPE: PROD_352002051004 50580137 G11 31,0   45 361,26 0,00 45 361,26 

2 
Dom Pomocy Społecznej Oświet. wymiennikownia Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice PPE: PROD_352002051114 46941560 G11 12,0   5 453,05 0,00 5 453,05 

3 
Dom Pomocy Społecznej Oświet. pomieszczeń + zasilanie Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice PPE: PROD_352002051244 46941301 G11 10,0   22 438,74 0,00 22 438,74 

  
                        73 253,05 0,00 73 253,05 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, Góra Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice 

4. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Zespół Szkół   Szkoła Góra Św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice PPE: PROD_35501830060 31970316 C12a 25,0 50,0 23 830,74 46 249,26 70 080,00 

  
                        23 830,74 46 249,26 70 080,00 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice 

5. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Zespół Szkół Szkoła Specjalna Kościelna 10 47-300 Krapkowice PPE: PROD_352002090883 1114615 C11 4,5 25,0 857,68 0,00 857,68 
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2 
Zespół Szkół Szkoła Specjalna Kościelna 10 47-300 Krapkowice PPE: PROD_352002090733 46902362 C11 24,0 50,0 25 510,74 0,00 25 510,74 

  
                        26 368,42 0,00 26 368,42 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice 

6. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Zespół Szkół Szkoła Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice PPE PROD_352002039656 94337702 C21 50,0   77 691,79 0,00 77 691,79 

  
                        77 691,79 0,00 77 691,79 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nabywca: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice NIP 199 011 16 72 

Odbiorca: Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich, ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice 

7. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE 
numer 
licznika 

Grupa taryfowa 
moc 

umowna 
zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa I 

szacowane 
zużycie energii 

[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r.  

Strefa II 

suma 
szacowanego 

zużycia energii 
[kWh] w okresie 
od 01.06.2020 r. 
do 31.05.2022 r. 

1 
Zespół Szkół Zawodowych   Szkoła Zamkowa 5 47-300 Krapkowice PPE PROD_352002030177 1273034 C21 55,0   102 233,68 0,00 102 233,68 

  
                        102 233,68 0,00 102 233,68 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r. wynosi 836 266,17 kWh. 

Dla wszystkich punktów poboru Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji. Zmiana sprzedawcy będzie 
przeprowadzona po raz kolejny dla wszystkich punktów poboru. 
Wszystkie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony. 
Aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej dla każdego punktu poboru jest Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej, 53-125 
Wrocław. Umowy sprzedaży do każdego punktu poboru wymienionego w siwz nie wymagają wypowiedzenia i obowiązują do dnia 31 maja 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do siwz 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     ___________________________________________________________ 
Siedziba:   ___________________________________________________________ 

województwo: _______________________________________________ 
Adres e-mail   ___________________________________________________________ 
Numer telefonu  0 (**)_______________________________________________________ 

Numer faksu   0 (**)_______________________________________________________ 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania __________________________ 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego i jego jednostek 
organizacyjnych, składamy niniejszą ofertę: 
 
1. Cena energii elektrycznej (obrót)*: 

Wartość netto: ______________ zł 
(słownie: __________________________________________________________________złotych) 
Podatek VAT: ________________ zł, według obowiązującej stawki.** 
(słownie: __________________________________________________________________złotych) 
Wartość brutto: _______________zł*** 
(słownie: __________________________________________________________________złotych) 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 
*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększoną o podatek VAT. 

2. Cenę oferty w ust. 1 stanowi iloczyn ceny jednostkowej zawartej w załączniku nr 3 do siwz oraz 
wielkości zużycia energii elektrycznej wszystkich grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych 
w załączniku nr 1 do siwz. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r. lecz nie wcześniej 
niż po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień 
składania oferty. 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh podana w formularzu cenowym będzie podlegała 
zmianom wyłącznie w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej załącznik nr 8 do siwz.  

6. Oświadczamy, że mamy zawartą*/zawrzemy przed dniem podpisania umowy z Zamawiającym, 
umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 
za pośrednictwem OSD do punktów poboru energii Zamawiającego w okresie wykonania 
zamówienia. 

7. Informujemy, że: 
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
- wybór oferty będzie prowadzić do postania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: 
_______________________________________________________________________________ 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to _________________ zł netto. Dotyczy Wykonawców, których 
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oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 
w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

8. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom o ile jest 
wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

__________________________________________________________________________________ 

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz. 

10. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ______ stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. OŚWIADCZAMY, że posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, zgodnie z decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nr __________________ z dnia _________ na okres ________________ 

14. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem* zgodnie zaleceniem 
Komisji z dnia 6 maja 2003 r dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. (Dz. Urz. EU 
L124 z 20.05.2003 r.). 

15. Dokumenty o których mowa w rozdziale VI w ust. 7 pkt 7.2 i pkt 4, można pobrać w formie 
elektronicznej pod niżej określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi 
bazami danych: https://______________________________________________________________ 

16. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

17. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na _________ stronach: 

- _______________________________________________________________________________________ 
 
________________ dnia ____ ____ ____ roku 

............................................................................................... 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do siwz 

 

 
 

FORMULARZ CENOWY 

 
 
Cena jednostkowa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Zamawiającego zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz  

 

Cena jednostkowa energii elektrycznej (Obrót)* 

  Cena Netto Vat** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną czynną 
w zł/kWh       

 
*Ceny za 1 kWh powinna być podana z dokładnością maksymalnie do czterech miejsc po przecinku.  
** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa 
 
 

Kalkulacja zamówienia 

 
 

L.P. Wyszczególnienie 
Ilość 

[kWh] 

Cena netto  zł Podatek VAT 
Wartość brutto 

w zł 
/rubr. 5 + rubr. 7 

= rubr.8/ 
Jednostkowa 

Ogółem 
/rubr. 3 x rubr.4 

= rubr. 5/ 

Stawka 
w % 

Wartość 
podatku w zł 

/rubr.5 x rubr.6 
=rubr.7/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Obiekty i budynki 836 266,17      

 

*Ceny w rubr. 5, 7 i 8  powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Stawka podatku Vat powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami 

prawa. 

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

miejscowość, data 

 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 
Siedziba:  ________________________________________________________________ 
REGON    ________________________________________________________________ 
NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 

KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 
reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego  
oraz jego jednostek organizacyjnych” 

 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy 

Pzp. 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

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

______ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

_______________________________________________________________________________________ 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do siwz 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 
Siedziba:  ________________________________________________________________ 
REGON    ________________________________________________________________ 
NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 

KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 
reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego  
oraz jego jednostek organizacyjnych” 

 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V 

ust. 1 pkt 2)siwz. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) siwz polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
___________________________________________________________________________________

w następującym zakresie:  

___________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego  
oraz jego jednostek organizacyjnych” 

 

w imieniu Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 
(wpisać nazwę / firmę Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

• nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*) 

• należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 

Lp. Nazwa Adres 

   

   

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
UWAGA: 
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy 
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Załącznik nr 7 do siwz 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA:  

=>Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –  
zgodnie z Rozdziałem VI ust. 7 siwz. 

=>Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

• dokumenty określające:  

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

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

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

 
 
W imieniu: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

 
 
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 
do dyspozycji Wykonawcy:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  
 

„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego  
oraz jego jednostek organizacyjnych” 

 

Oświadczam, iż:  
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje 

umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

d) będę realizował nw. dostawy, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków 
udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega 
Wykonawca:  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku  
 
 
 

______________________________________________  
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej 

do reprezentacji Podmiotu) 
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Załącznik nr 8 do siwz 

Istotne postanowienia umowy 
 
zawarta ______________ 2020 r. w Krapkowicach pomiędzy_________________________________ 
z siedzibą w _________________________________ przy ul. ______________________________, 
posiadającym NIP_____________________________, REGON ________________________, 
reprezentowanym przez: 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
zwanym dalej „Odbiorcą” 
a:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
zwanym dalej „Dostawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru Dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  
 
o następującej treści: 
Dostawca i Odbiorca w treści Umowy zwani są Stronami. 
 
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące zasady 
i warunki dostawy energii elektrycznej: 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zwanej dalej 
„Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. 
zm.), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami 
niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD). Umowa nie obejmuje 
spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem zużycia 
energii, które są uregulowane odrębną umową o świadczenie usług dystrybucji. 

3. Dostawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nr __________________________ 

4. Dostawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Odbiorcy za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

5. Dostawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez 
niego niniejszej Umowy. 

6. Strony przyjmują, że Dostawca zgłosi właściwemu OSD niniejszą Umowę do realizacji w terminie 
gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Dostawcę w terminie wskazanym w § 9 
Umowy. 

 
§ 2 

Zobowiązania Stron 
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy wymienionych 

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 
2. Ponadto, Dostawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy; 
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2) prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń; 
3) udostępnienia Odbiorcy danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej do obiektów objętych Umową, otrzymanych od właściwego OSD; 
4) terminowego dokonania zgłoszenia Umowy do OSD. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do: 
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 
3) powiadamiania Dostawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej 

w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych 
w poszczególnych punktach poboru; 

4) przekazywania Dostawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, 
w szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na 
realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem 
jego numeru. 

4. Odbiorca oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostanie ważna przez cały 
okres obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy 
o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD lub zamiarze jej rozwiązania, 
Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do: 
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 
rozliczenia za energię; 

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

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

 
§ 3 

Bilansowanie handlowe 
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za 
bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych przez 
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej 
albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 
rozliczeniowego. 

2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Dostawca jest 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.  

3. Dostawca zwalnia Odbiorcę z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.  
4. Odbiorca oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym 

wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, 
przysługują Dostawcy. 

 
§ 4 

Standardy jakościowe 
1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić Odbiorcy standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 
2. Dostawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy w przypadku 
klęsk żywiołowych, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 
dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw energii 
elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
podpisanej z lokalnym OSD. 
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3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami prawa energetycznego, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat 
w wysokości określonej w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 503). 

 
§ 5 

Ceny i stawki opłat 
1. Strony zgodnie postanawiają, że przewidywane wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej umowy, 

należne Dostawcy, ustalone w oparciu o szacowany pobór energii elektrycznej dla wszystkich 
punktów poboru energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 1 do umowy, wyniesie netto 
_________ zł (słownie złotych: ________________________________________), co stanowi 
wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 % kwotę brutto _________ zł (słownie złotych: 
_____________________________________________________________________________),  
z zastrzeżeniem o którym mowa w § 6 ust. 1 do 10. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane przez Dostawcę w oparciu o cenę 
jednostkową energii elektrycznej w wysokości: ______________ zł netto za 1 kWh energii 
elektrycznej. 

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów, 
z wyjątkiem sytuacji w której dokonana zostanie ustawowo zmiana stawki podatku akcyzowego 
oraz w przypadku zastosowania zmian o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3), 4) i 5). 

 
§ 6 

Rozliczenia 
1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie 

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Dostawca 
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej 
w § 5 ust. 2 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów 
pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie 
rozliczeniowym do obiektów Odbiorcy ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
powiększone o obowiązujący podatek VAT. 

2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym 
okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Dostawcy przez OSD. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 
elektrycznej Strony są zobowiązane do rozliczenia środków finansowych należnych za energię 
elektryczną. 

4. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest wielkość błędu odczytu lub wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

5. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w ust 4, nie jest możliwe, podstawę do 
wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby 
(obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzielona przez liczbę dni tego 
okresu rozliczeniowego), pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. 

6. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 
układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

7. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz 
inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

8. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 
energię elektryczną Dostawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 
Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na 



IM.272.3.2020 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych 

33 | Strona 

poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Odbiorca zażąda jej zwrotu. 
W przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT. 

9. Dostawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen innych niż 
cena ustalona w § 5 ust. 2. 

10. Dostawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z 
terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez 
Dostawcę, przelewem na konto Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na 
co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, 
termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas 
opóźnienia. Ponadto, w przypadku gdy Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę w terminie 
przekraczającym termin umowny o 30 dni, zapłaci on Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 PLN 
za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Odbiorca jest 
uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Dostawcy z 
tytułu niniejszej Umowy, bez odrębnych wezwań i powiadomień. 

11. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej następujące dane: 
Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199 011 16 72; 
Odbiorca: ______________________________________________________________ 

12. Faktury wystawione błędnie lub bezzasadnie zostaną zwrócone Dostawcy. 
 

§ 7 
Płatności 

1. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Odbiorcy. 
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki za nieterminowe 

uregulowanie należności w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 
 

§ 8 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Dostawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii 
w przypadku gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc 
po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 
Odbiorcy na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia 
Umowy. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Dostawcy, po pisemnym powiadomieniu Odbiorcy. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie. 
4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 

wniosek Dostawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną 
oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz OSD wynikających 
z jego taryfy. 

 
§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 
Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem 1 czerwca 2020 r. lecz nie 
wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy i obowiązywać będzie 
do dnia 31 maja 2022 r. Dostawca ma obowiązek podjęcia niezwłocznych działań w celu sprawnego 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a Odbiorca zobowiązuje się współdziałać z nim 
w tym zakresie. 
 

§ 10 
Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 
zobowiązań z niej wynikających. 
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2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 
którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku 
cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki umowy. 

4. Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu - Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. 

2) Dostawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik 
nr 2 do umowy - Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku, gdy Dostawca, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, zaprzestanie na stałe, bądź 
tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy, skutkiem czego sprzedaż ta będzie 
realizowana za pośrednictwem OSD, Dostawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej 
stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach 
zakupu energii elektrycznej od właściwego OSD w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać 
poniesione na podstawie niniejszej umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej realizowanej za pośrednictwem OSD, z tym, że nie dłużej niż do chwili wznowienia 
sprzedaży przez Dostawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej wyłonionego w przetargu 
publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w § 9 niniejszej Umowy. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, jeżeli Dostawca nie wznowi sprzedaży energii elektrycznej 
w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 2, z tym, że 
Odbiorca zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 5. 

7. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§11 

Zmiana umowy 
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 
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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 



IM.272.3.2020 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych 

36 | Strona 

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. 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, w wysokości 10 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1. 

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust 1. 

3. Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami za 
niedokonanie terminowej płatności za fakturę VAT. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

5. Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie, o ile nie zostają potrącone, płatne będą na 
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary 
umownej w terminie 14 dni od ich doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty takiej kary. 
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§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 755 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).  

2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Odbiorca i Dostawca dołożą 
wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.  

3. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób, 
o którym mowa powyżej rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Odbiorcy, chyba że 
sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.  

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

 
§ 14 

1. Strony zobowiązane są do informowania się o: 
1) zmianach adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania powyższego 

obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub numer faksu, uważana 
jest za doręczoną; 

2) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, adresów; 
3) zmianach osób reprezentujących strony.  

2. Dostawca wyznacza do współpracy z Odbiorcą ________________________________________ 
e-mail: ____________________________ 
tel: _______________________________ 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

4. Załączniki do Umowy  
1) Lista obiektów Odbiorcy - Załącznik nr 1, 
2) Oferta Dostawcy - Załącznik nr 2 
3) Pełnomocnictwo  - Załącznik nr 3. 

5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie lub 
przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

6. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2, wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
 

Dostawca        Odbiorca 
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Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 Starostwo Powiatowe   Biura Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice 2020-06-01 457 071,16 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                457 071,16   

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

2. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

2 Starostwo Powiatowe   Biura Staszica 8 47-300 Krapkowice 2020-06-01 10 290,95 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

  
              10 290,95 

  

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Dom Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice 

3. Dom Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice 2020-06-01 45 361,26 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

2 
Dom Pomocy Społecznej Oświet. Wymiennikownia Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice 2020-06-01 5 453,05 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

3 Dom Pomocy Społecznej Oświet. Pomieszczeń + zasilanie Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice 2020-06-01 22 438,74 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                73 253,05   
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Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice 

4. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 
Zespół Szkół   Szkoła Góry Św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice 2020-06-01 70 080,00 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                70 080,00   

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach , ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice 

5. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 
Zespół Szkół Szkoła Specjalna Kościelna 10 47-300 Krapkowice 2020-06-01 857,68 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

2 Zespół Szkół Szkoła Specjalna Kościelna 10 47-300 Krapkowice 2020-06-01 25 510,74 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                26 368,42   

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 

Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice 

6. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.06.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 Zespół Szkół Szkoła Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice 2020-06-01 77 691,79 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                77 691,79   

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 
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Powiat Krapkowicki, NIP 199 011 16 72, REGON 531412533 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice 

7. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
  

l.p. punkt odbioru  rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość 
termin wejścia 

zamówienia 

suma szacowanego 
zużycia energii [kWh] 

w okresie od 
01.10.2020 r. do 

31.05.2022 r. 

nazwa OSD 

1 Zespół Szkół Zawodowych   Szkoła Zamkowa 5 47-300 Krapkowice 2020-06-01 102 233,68 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

                102 233,68   
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Krapkowice, dnia _______________ 2020 r. 

AO.077.__________.2020 

 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

____________________ z siedzibą przy ul.______________, ___________, NIP _________________, 
REGON ______________________, 
(dalej: Odbiorca) 
reprezentowany przez: ______________________ - ___________________ 
Niniejszym upoważnia: 
 
________________________________ ul. ___________, ________________________, wpisaną 
przez Sąd Rejonowy w __________________________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS ______________, NIP: _______________, REGON ________________,  
(dalej: Dostawca) 
do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy następujących czynności: 
 

1) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, 

2) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii 
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany 
Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy, 

3) wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych 
adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej 
określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek 
Zamawiającego. 

 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas 
obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z __________________________ 

 

 

____________________________ 

podpis 


