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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Miasto Podkowa Leśna  

ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna 

tel. (22) 759 21 01, fax (22) 758 90 03 

Godziny pracy:  

poniedziałek 800-1800,  

wtorek – czwartek 800-1600,  

piątek 800-1400 

Adres strony internetowej: http://www.podkowalesna.pl 

e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

 

„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” 
 

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna posiadający łącznie 106 punktów 
poboru energii PPE, określonych w załącznikach niniejszej specyfikacji w podziale grupy taryfowe. Urząd 
Miasta Podkowa Leśna, jako jednostka nadrzędna prowadzi postępowanie dla jednostek organizacyjnych 
takich jak: 

• Zespół Szkół w Podkowie Leśnej im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa 
Leśna, 

• Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały, ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Biblioteka Podkowiańska im. Poli Gajowiczyńskiej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna. 
 
         Kod CPV:09300000 -2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 
 

1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w łącznej szacunkowej ilości - 1 821,175 MWh,  
dla 106 punktów poboru energii – Zamawiającego i obejmuje szacunkowe ilości w podziale na zadania: 

• Zadanie 1 – 930,501 MWh (obiekty miejskie), 

• Zadanie 2 – 890,674 MWh (oświetlenie uliczne). 
2.      Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie.  
3.      Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
4.    Dla realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi mieć zawartą ważną umowę, tj. tzw. Generalną 

Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, (dalej: OSD), na podstawie której 
może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 
wszystkich wskazanych obiektów objętych postępowaniem. 

5.      Przez punkty poboru, o których mowa w niniejszym SIWZ, należy rozumieć punkt(y) w sieci, do którego(ych) 
Operator dostarcza energie elektryczną, określony(e) w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, będący jednocześnie miejscem odbioru tej energii. 

http://www.podkowalesna.pl/
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6.      Dla przedmiotu zamówienia zostanie zawarta jedna umowa sprzedaży energii elektrycznej dla UM Podkowa 
Leśna dla Zadania 1 oraz jedna dla Zadania 2. Dodatkowo dla każdej jednostki organizacyjnej wskazanej  
w SIWZ zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży.  

7.      Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 
8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr. 1 do SIWZ. 
10. Zamawiający przewidują możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających  

o wartości nie większej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane 
będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

11. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 
tj. czynności wymagających koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

12. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez 
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie innych (nie określonych, jako kluczowe) części zamówienia 
podwykonawcom. 

14. W tym przypadku zobowiązany jest wskazać części zamówienia, które powierzy podwykonawcom i podać 
firmy podwykonawców. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2019 r.  
do dnia 30.06.2020 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  
to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania 
zamówienia. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia;  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy zamówienia. 

2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

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

 

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione  
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 

chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,  
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających  
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

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

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić  potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
brak podstaw wykluczenia.  

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.  
VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.  
VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do 
wykluczenia. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

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

4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ –  
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  
to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania zamówienia. 

6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga złożenia innych dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednak Zamawiający, może 
w każdym przypadku i na każdym etapie realizacji zamówienia zakwestionować prawdziwość złożonych 
przez Wykonawcę oświadczeń. Wykonawca podpisując nieprawdziwe oświadczenie naraża się na zarzut  
z tytułu odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega możliwość zbadania ich 
prawdziwości. 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz  
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

9) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
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wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

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

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i ewentualnych dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 
wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl, a faksem na nr (22) 758-90-03. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert (tj. 21.11.2018 r.), 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.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

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

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych –Pan Tomasz Gawin lub Pani Joanna Kacprowicz 

2) w kwestiach merytorycznych – Pan Andrzej Rogalski 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt  
- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

Na Zadanie 1 - w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysiące złotych); 

Na Zadanie 2 - w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysiące złotych)  

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 z późn. zm.). 
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3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku:  

Nr konta: 23 1240 5918 1111 0000 4909 1890 z dopiskiem na przelewie:  

„Wadium na zad. 1 - zakup energii ZP.271.14.2018” 

i/lub  

„Wadium na zad. 2 - zakup energii ZP.271.14.2018” 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę 
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ  
i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na każde z zadań), zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 

„Urząd Miasta Podkowa Leśna 
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna 

Oferta w postępowaniu pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.”  
- nr sprawy: ZP 271.14.2018. 

 

Dot.: Zadanie 1 / Zadanie 2* 
 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.11.2018 r. o godz. 12:15.” 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

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

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna  
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
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z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 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 udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Akacjowa 39/41 w Podkowie Leśnej  
do dnia 28.11.2018 r. o godz. 12:00 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 rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie  
art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 28.11.2018 r. o godz. 12:15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.podkowalesna.pl  
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
 

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

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

„Cena” – C; 

„Termin płatności” – Tp. 

 

http://www.bip.podkowalesna.pl/
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga [%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena 60% 60 

                         Cena najtańszej oferty 

C = -------------------------------------------------  x 60 
pkt 

                        Cena badanej oferty 

Termin 
płatności 

(deklarowany 
przez 

Wykonawcę) 

40% 40 

    

30 dni – 40 punktów 

21 dni – 20 punktów 

14 dni – 0 punktów 
 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Tp 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

Tp – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”. 

  

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej 
przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Termin płatności” dokonana zostanie na podstawie zdeklarowanego przez 
Wykonawcę terminu płatności zgodnie z tabelą określoną ilość punktów. 
Termin maksymalny – 30 dni – 40 pkt. 
Termin minimalny – 14 dni – 0 pkt. 
Zaoferowany termin Wykonawca zobowiązany jest podać w składanym Formularzu oferty w dniach: 30 
dni, 21 dni lub 14 dni. 
W przypadku wypełnienia Formularza oferty niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj. m.in.  
w przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji, zaznaczenia więcej pozycji niż jedna, wpisanie innego niż 
możliwy do zaoferowania termin płatności, Zamawiający przyjmuje że deklarowanych termin płatności 
to 30 dni. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert w danej części przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty w danej części z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
Pzp). 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

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

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Nie dotyczy zamówienia 
 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. 
Prawo Energetyczne (Dz. U z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami) zwany dalej sprzedażą energii elektrycznej, 
w szacowanej łącznej ilości 1 821,175 MWh dla 106 punktów poboru energii PPE dla Zamawiającego – 
Miasta Podkowa Leśna - w zakładanym okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. Z przyczyn formalno-
prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę ilości PPE. 

2. Zamawiający przewidział dla przedmiotu zamówienia dwa zadania: 

• Zadanie 1 - 930,501 MWh (obiekty miejskie), 

• Zadanie 2 - 890,674 MWh (oświetlenie uliczne). 
3.  Zamawiający, jako jednostka nadrzędna prowadzi postępowanie dla jednostek organizacyjnych takich jak: 

• Zespół Szkół w Podkowie Leśnej im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa 
Leśna, 

• Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały, ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Biblioteka Podkowiańska im. Poli Gajowiczyńskiej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, 

• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, 
4. Sprzedaż energii dla tych PPE nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany 

sprzedawcy dokonanej przez OSD i wejściu w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej pomiędzy Zamawiającym, a właściwym OSD.  

5. Zamawiający będzie dokonywał zakupu energii na potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu Ustawy 
Prawo Energetyczne. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii 
przedstawione zostały w Załączniku 1.1.,  

6. Deklarowane w ust. 1 i ust. 2 powyżej zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do 
obliczenia ceny oferty i ich porównania. Dane zawarte w Tabeli 1 i Tabeli 2, dotyczące szacowanego zużycia 
energii zostały przygotowane w oparciu o historyczny profil zużycia energii i aktualnie posiadane grupy 
taryfowe. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego należy przyjąć, iż profil zużycia i wolumen energii 
może ulec zmianie. 

7. We wskazanych tabelach 1 i 2 znajduje się wolumen energii elektrycznej z podziałem na aktualne grupy 
taryfowe na podstawie danych zebranych dla wszystkich PPE Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe / z zachowaniem podziału na zadania/ i oczekuje ofert 
sporządzonych w cenach netto/kWh uwzględniających: 

• koszt przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,  

• koszt opłaty handlowej, 

• koszt podatku akcyzowego, 

• koszt bilansowania handlowego, 

• koszty innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub obowiązków związanych z 
koniecznością umorzenia praw majątkowych, o których mowa w par. 9a Ustawy Prawo Energetyczne. 

9. Koszt 1 kWh w okresie trwania umowy będzie niezmienny, za wyjątkiem zmiany ustawowej zmiany 

stawki podatku akcyzowego i wyrażony w PLN netto (koszt wszystkich opłat bez podatku VAT). 
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Załącznik 1.1. Tabela 1 Wykaz PPE / punktów poboru energii elektrycznej/ - Zadanie 1 

 

LP. OSD Przeznaczenie Ulica Miejscowość 
Kod 

pocztowy 
Nr 

ewidencyjny 
Numer 
licznika 

Moc 
umowna Taryfa 

1 PGE lokal Kościelna 3 Podkowa Leśna 05-807 016700099 10525064 16 C12a 

2 PGE przepompownia Rysia dz. 214 Podkowa Leśna 05-807 016700098 90124155 6 C11 

3 PGE przepompownia Kalinowa dz. 103 Podkowa Leśna 05-807 016700096 8431442 6 C11 

4 PGE przepompownia Bobrowa dz. 146, 213 Podkowa Leśna 05-807 016700095  6 C11 

5 PGE przepompownia Jelenia dz. 219 Podkowa Leśna 05-807 016700097 90138101 3 C11 

6 PGE przepompownia Krasek dz. 240 Podkowa Leśna 05-807 016700092 11651695 6 C11 

7 PGE przepompownia Jana Pawła II dz. 146/4 Podkowa Leśna 05-807 016700093 11824847 6 C11 

8 PGE przepompownia Jaśminowa dz. 132 Podkowa Leśna 05-807 016700094 11650605 6 C11 

9 PGE przepompownia Jeża dz. 139/7 Podkowa Leśna 05-807 016700091 7918008 6 C11 

10 PGE kanalizacja Sępów Podkowa Leśna 05-807 016700087 11202342 5,5 C11 

11 PGE kanalizacja Gołębia Podkowa Leśna 05-807 016700086 8311029 2,1 C11 

12 PGE kanalizacja Storczyków 30 Podkowa Leśna 05-807 016700046 11518776 5 C11 

13 PGE kanalizacja Główna Podkowa Leśna 05-807 016700045 11077250 5 C11 

14 PGE kanalizacja Orla Podkowa Leśna 05-807 016700041 90103245 8 C11 

15 PGE kanalizacja Ogrodowa Podkowa Leśna 05-807 016700044 11211745 2,1 C11 

16 PGE kanalizacja Lilpopa 16 Podkowa Leśna 05-807 016700042 11287460 6 C11 

17 PGE przepompownia Dzików dz. 150/2 Podkowa Leśna 05-807 016700088 7584181 6 C11 

18 PGE przepompownia Jeża dz. 139/9 Podkowa Leśna 05-807 016700089 8075625 6 C11 

19 PGE przepompownia Krecia dz. 171 Podkowa Leśna 05-807 016700090 8294373 6 C11 

20 PGE suw Warszawska Podkowa Leśna 05-807 016700057 90137557 29,5 C11 

21 PGE suw Kwiatowa Podkowa Leśna 05-807 016700058 91039272 11,5 C11 

22 PGE budynek Jaskółcza 20/1 Podkowa Leśna 05-807 016700119 11609179 13 G11 

23 PGE budynek Jana Pawła II 5 Podkowa Leśna 05-807 011053144 00116300 14 C12a 

24 PGE budynek Jana Pawła II 3 Podkowa Leśna 05-807 016700010  17 C12a 

25 PGE budynek Ejsmonta 16 Podkowa Leśna 05-807 011058034 03401283 10 G11 

26 PGE budynek Błońska 46/48 Podkowa Leśna 05-807 016700027 37361053 30 C12a 

27 PGE centrum kultury Lilpopa 18 Podkowa Leśna 05-807 016700117 91039248 38 C11 

28 PGE centrum kultury Świerkowa 1 Podkowa Leśna 05-807 016700101 00097753 15 C11 

29 PGE szkoła Jana Pawła II 20 Podkowa Leśna 05-807 010261300 00000633 76 C21 

30 PGE przedszkole Miejska 7 Podkowa Leśna 05-807 016700115 12180130 25 C11 

31 PGE biblioteka Błońska 50 Podkowa Leśna 05-807 016806020 10579258 14 C11 

32 PGE lokal Orla 4/ ADM Podkowa Leśna 05-807 016700124 83332060 4 G11 

33 PGE lokal Orla 4/ 2 Podkowa Leśna 05-807 016700122 90597868 17 G11 

34 PGE lokal Orla 4 / 4 Podkowa Leśna 05-807 016700121 90106600 17 G11 

35 PGE lokal Orla 4 / 3 Podkowa Leśna 05-807 016700123 90106551 17 G11 

36 PGE budynek Jaworowa 13 Podkowa Leśna 05-807 016700003 70506573 10 G11 

37 PGE budynek Jana Pawła II 29 Podkowa Leśna 05-807 016700012 91039163 16 G11 

38 PGE kanalizacja Myśliwska Podkowa Leśna 05-807 016700047 12147291 5 C11 

39 PGE kanalizacja Brzozowa Podkowa Leśna 05-807 016700049 90103907 6 C11 

40 PGE kanalizacja Wiewiórek Podkowa Leśna 05-807 016700050 10738655 6 C11 

41 PGE kanalizacja Jelenia Podkowa Leśna 05-807 016700051 90103181 6 C11 
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42 PGE kanalizacja Reymonta 17 Podkowa Leśna 05-807 016700052 90103905 6 C11 

43 PGE kanalizacja Sienkiewicza 30 Podkowa Leśna 05-807 016700053 90103903 6 C11 

44 PGE kanalizacja Mickiewicza 7 Podkowa Leśna 05-807 016700054 90103901 6 C11 

45 PGE kanalizacja Słowicza Podkowa Leśna 05-807 016700055 90124262 6 C11 

46 PGE kanalizacja Gołębia / R Szczygl Podkowa Leśna 05-807 016700056 90139012 6 C11 

47 PGE przepompownia Bukowa dz. 124 Podkowa Leśna 05-807 016700059 90124384 6 C11 

48 PGE przepompownia Wiewiórek dz. 141 Podkowa Leśna 05-807 016700060 32990442 3,2 C11 

49 PGE przepompownia Borsucza dz. 142 Podkowa Leśna 05-807 016700061 03401646 10 C11 

50 PGE przepompownia Słowicza dz. 239 Podkowa Leśna 05-807 016700062 00016085 10 C11 

51 PGE przepompownia Borsucza dz. 142 Podkowa Leśna 05-807 016700063 03401630 10 C11 

52 PGE przepompownia Wiewiórek dz. 141 Podkowa Leśna 05-807 016700064 03401297 10 C11 

53 PGE przepompownia Irysowa dz. 96/1 Podkowa Leśna 05-807 016700065 03401328 10 C11 

54 PGE przepompownia Sosnowa dz. 174 Podkowa Leśna 05-807 016700066 03401648 10 C11 

55 PGE przepompownia Topolowa dz. 173 Podkowa Leśna 05-807 016700067 12954866 4,2 C11 

56 PGE przepompownia Kukułek dz. 237 Podkowa Leśna 05-807 016700073 12090507 10 C11 

57 PGE przepompownia Kolejowa dz. 95 Podkowa Leśna 05-807 016700074 12261730 10 C11 

58 PGE przepompownia Sokola Podkowa Leśna 05-807 016700075 12261704 10 C11 

59 PGE przepompownia Parkowa dz. 88 Podkowa Leśna 05-807 016700076 11998278 10 C11 

60 PGE przepompownia Akacjowa Podkowa Leśna 05-807 016700078 11624455 15 C11 

61 PGE przepompownia Słowicza 9 Podkowa Leśna 05-807 016700079 91041782 6 C11 

62 PGE przepompownia Modrzewiowa dz. 46 Podkowa Leśna 05-807 016700081 8052262 10 C11 

63 PGE przepompownia 11 Listopada dz. 209 Podkowa Leśna 05-807 016700082 8299481 10 C11 

64 PGE przepompownia Krasińskiego dz. 74 Podkowa Leśna 05-807 016700083 9230070 10 C11 

65 PGE przepompownia Grabowa dz. 159 Podkowa Leśna 05-807 016700084 8435142 10 C11 

66 PGE przepompownia Różana dz. 93/5 m 117 Podkowa Leśna 05-807 016700085 9993150 10 C11 

67 PGE monitoring Parkowa 19 Podkowa Leśna 05-807 016700107 00113470 3 C11 

68 PGE budynek Jaskółcza 20 Podkowa Leśna 05-807 016700104 00103246 13 G11 

69 PGE budynek Akacjowa 39/41 Podkowa Leśna 05-807 016700114 00907817 33 C11 

70 PGE budynek Jaskółcza 22 m ADM Podkowa Leśna 05-807 016700111 25987906 4 G11 

71 PGE budynek Jaskółcza 22 Podkowa Leśna 05-807 016700110 10439591 13 G11 

72 PGE lokal Jaskółcza 20 Podkowa Leśna 05-807 016700109 10659652 13 G11 

73 PGE lokal Jelenia 19 m 21 Podkowa Leśna 05-807 016700201 00110337 16 C11 

74 PGE lokal Orla 4 m 1 Podkowa Leśna 05-807 016700118 090108560 17 G11 

75 PGE lokal Jana Pawła II 29 Podkowa Leśna 05-807 011053134 83142776 4 G11 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

ZP.271.14.2018 

Załącznik 1.1. Tabela 2 Wykaz PPE /punktów poboru energii elektrycznej/ - Zadanie 2 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

LP. OSD Przeznaczenie Ulica Miejscowość 
Kod 

pocztowy 
Nr ewidencyjny 

Numer 
licznika 

Taryfa 

1 PGE oś. Ulic Ptasia Podkowa Leśna 05-807 011721025 00037863 C12a 

2 PGE oś. Ulic Szczygła Podkowa Leśna 05-807 011721026 00038764 C12a 

3 PGE oś. Ulic Lipowa Podkowa Leśna 05-807 011721027 90212932 C12a 

4 PGE oś. Ulic Modrzewiowa Podkowa Leśna 05-807 011721028 00241887 C12a 

5 PGE oś. Ulic Wschodnia Podkowa Leśna 05-807 011721029 00241880 C12a 

6 PGE oś. Ulic Bukowa Podkowa Leśna 05-807 011721030 00037856 C12a 

7 PGE oś. Ulic Cicha Podkowa Leśna 05-807 011721031 00037857 C12a 

8 PGE oś. Ulic Jelenia Podkowa Leśna 05-807 011721005 00038147 C12a 

9 PGE oś. Ulic Wiewiórek/ R Myśliwskiej Podkowa Leśna 05-807 011721006 00158899 C12a 

10 PGE oś. Ulic Wrzosowa Podkowa Leśna 05-807 011721007 00038767 C12a 

11 PGE oś. Ulic Kwiatowa Podkowa Leśna 05-807 011721008 00037861 C12a 

12 PGE oś. Ulic Kazimierzowska Podkowa Leśna 05-807 011721009 00037014 C12a 

13 PGE oś. Ulic Bluszczowa Podkowa Leśna 05-807 011721010 4699587 C12a 

14 PGE oś. Ulic Jaskółcza Podkowa Leśna 05-807 011721021 00037862 C12a 

15 PGE oś. Ulic Błońska Podkowa Leśna 05-807 011721034 00037019 C12a 

16 PGE oś. Ulic Orla Podkowa Leśna 05-807 011721024 01003121 C12a 

17 PGE oś. Ulic 
Jana Pawła II /R 
Modrzewiowej 

Podkowa Leśna 05-807 011721012 00037854 C12a 

18 PGE oś. Ulic 
Jana Pawła II /R 

Bobrowińska 
Podkowa Leśna 05-807 011721011 00040347 C12a 

19 PGE oś. Ulic 
Jana Pawła II / R 

Parkowej 
Podkowa Leśna 05-807 011721014 00038220 C12a 

20 PGE oś. Ulic Wiewiórek / R Borsucza Podkowa Leśna 05-807 011721001 00038607 C12a 

21 PGE oś. Ulic Jana Pawła / R Głównej Podkowa Leśna 05-807 011721002 70526720 C12a 

22 PGE oś. Ulic Gołębia / R Bażantów Podkowa Leśna 05-807 011721003 90136481 C12a 

23 PGE oś. Ulic Mickiewicza Podkowa Leśna 05-807 011721004 9927752 C12a 

24 PGE oś. Ulic Wróbla / R Warszawskiej Podkowa Leśna 05-807 011721022 00037858 C12a 

25 PGE oś. Ulic Sokola Podkowa Leśna 05-807 011721023 00246509 C12a 

26 PGE oś. Ulic Brwinowska Podkowa Leśna 05-807 011721032 00037021 C12a 

27 PGE oś. Ulic Wiewiórek / R Zamkowej Podkowa Leśna 05-807 011721016 5553432 C12a 

28 PGE oś. Ulic Główna / R Błońskiej Podkowa Leśna 05-807 011721017 00037023 C12a 

29 PGE oś. Ulic Błońska / R Myśliwskiej Podkowa Leśna 05-807 011721018 00037017 C12a 

30 PGE oś. Ulic Sarnia / R Myśliwskiej Podkowa Leśna 05-807 011721019 00302721 C12a 

30 PGE 
oś. parkingu 

P&R 
nr ew. dz. 1/1  Podkowa Leśna 05-807 - - C11 
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Załącznik 1.2. Tabela 1 Wykaz szacowanego zużycia energii przez poszczególne PPE – Zadanie 1  
 

ZADANIE 1 

DANE IDENTYFIKACYJNE RAZEM 

LP. Ulica Nr ewidencyjny Numer licznika Taryfa 
zużycie I strefa 

(kWh) 
zużycie II strefa 

(kWh) 
ilość kWh 

1 Kościelna 3 016700099 10525064 C12a 1012,00 4768,00 5780,00 

2 Rysia dz. 214 016700098 90124155 C11 119,00 0,00 119,00 

3 Kalinowa dz. 103 016700096 8431442 C11 105,00 0,00 105,00 

4 Bobrowa dz. 146, 213 016700095 - C11 0,00 0,00 0,00 

5 Jelenia dz. 219 016700097 90138101 C11 359,00 0,00 359,00 

6 Krasek dz. 240 016700092 11651695 C11 398,00 0,00 398,00 

7 Jana Pawła II dz. 146/4 016700093 11824847 C11 392,00 0,00 392,00 

8 Jaśminowa dz. 132 016700094 11650605 C11 44,00 0,00 44,00 

9 Jeża dz. 139/7 016700091 7918008 C11 2297,00 0,00 2297,00 

10 Sępów 016700087 11202342 C11 12744,00 0,00 12744,00 

11 Gołębia 016700086 8311029 C11 4840,00 0,00 4840,00 

12 Storczyków 30 016700046 11518776 C11 7532,00 0,00 7532,00 

13 Główna 016700045 11077250 C11 19853,00 0,00 19853,00 

14 Orla 016700041 90103245 C11 11973,00 0,00 11973,00 

15 Ogrodowa 016700044 11211745 C11 0,00 0,00 0,00 

16 Lilpopa 16 016700042 11287460 C11 9776,00 0,00 9776,00 

17 Dzików dz. 150/2 016700088 7584181 C11 2052,00 0,00 2052,00 

18 Jeża dz. 139/9 016700089 8075625 C11 906,00 0,00 906,00 

19 Krecia dz. 171 016700090 8294373 C11 42,00 0,00 42,00 

20 Warszawska 016700057 90137557 C11 178575,00 0,00 178575,00 

21 Kwiatowa 016700058 91039272 C11 71856,00 0,00 71856,00 

22 Jaskółcza 20/1 016700119 11609179 G11 3724,00 0,00 3724,00 

23 Jana Pawła II 5 011053144 00116300 C12a 3080,00 11095,00 14175,00 

24 Jana Pawła II 3 016700010  C12a 0,00 0,00 0,00 

25 Ejsmonta 16 011058034 03401283 G11 0,00 0,00 0,00 

26 Błońska 46/48 016700027 37361053 C12a 8267,00 16827,00 25094,00 

27 Lilpopa 18 016700117 91039248 C11 111163,00 0,00 111163,00 

28 Świerkowa 1 016700101 00097753 C11 21166,00 0,00 21166,00 

29 Jana Pawła II 20 010261300 00000633 C21 138637,00 0,00 138637,00 

30 Miejska 7 016700115 12180130 C11 32590,00 0,00 32590,00 

31 Błońska 50 016806020 10579258 C11 6462,00 0,00 6462,00 

32 Orla 4/ ADM 016700124 83332060 G11 711,00 0,00 711,00 

33 Orla 4/ 2 016700122 90597868 G11 2594,00 0,00 2594,00 

34 Orla 4 / 4 016700121 90106600 G11 3037,00 0,00 3037,00 

35 Orla 4 / 3 016700123 90106551 G11 1934,00 0,00 1934,00 

36 Jaworowa 13 016700003 70506573 G11 360,00 0,00 360,00 

37 Jana Pawła II 29 016700012 91039163 G11 946,00 0,00 946,00 

38 Myśliwska 016700047 12147291 C11 37689,00 0,00 37689,00 

39 Brzozowa 016700049 90103907 C11 8593,00 0,00 8593,00 
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40 Wiewiórek 016700050 10738655 C11 32617,00 0,00 32617,00 

41 Jelenia 016700051 90103181 C11 1010,00 0,00 1010,00 

42 Reymonta 17 016700052 90103905 C11 1854,00 0,00 1854,00 

43 Sienkiewicza 30 016700053 90103903 C11 7811,00 0,00 7811,00 

44 Mickiewicza 7 016700054 90103901 C11 6998,00 0,00 6998,00 

45 Słowicza 016700055 90124262 C11 6915,00 0,00 6915,00 

46 Gołębia / R Szczygl 016700056 90139012 C11 1843,00 0,00 1843,00 

47 Bukowa dz. 124 016700059 90124384 C11 5228,00 0,00 5228,00 

48 Wiewiórek dz. 141 016700060 32990442 C11 1964,00 0,00 1964,00 

49 Borsucza dz. 142 016700061 03401646 C11 798,00 0,00 798,00 

50 Słowicza dz. 239 016700062 00016085 C11 780,00 0,00 780,00 

51 Borsucza dz. 142 016700063 03401630 C11 188,00 0,00 188,00 

52 Wiewiórek dz. 141 016700064 03401297 C11 789,00 0,00 789,00 

53 Irysowa dz. 96/1 016700065 03401328 C11 1141,00 0,00 1141,00 

54 Sosnowa dz. 174 016700066 03401648 C11 1770,00 0,00 1770,00 

55 Topolowa dz. 173 016700067 12954866 C11 3753,00 0,00 3753,00 

56 Kukułek dz. 237 016700073 12090507 C11 4353,00 0,00 4353,00 

57 Kolejowa dz. 95 016700074 12261730 C11 6634,00 0,00 6634,00 

58 Sokola 016700075 12261704 C11 4402,00 0,00 4402,00 

59 Parkowa dz. 88 016700076 11998278 C11 459,00 0,00 459,00 

60 Akacjowa 016700078 11624455 C11 8683,00 0,00 8683,00 

61 Słowicza 9 016700079 91041782 C11 1435,00 0,00 1435,00 

62 Modrzewiowa dz. 46 016700081 8052262 C11 2859,00 0,00 2859,00 

63 11 Listopada dz. 209 016700082 8299481 C11 1450,00 0,00 1450,00 

64 Krasińskiego dz. 74 016700083 9230070 C11 0,00 0,00 0,00 

65 Grabowa dz. 159 016700084 8435142 C11 810,00 0,00 810,00 

66 Różana dz. 93/5 m 117 016700085 9993150 C11 4491,00 0,00 4491,00 

67 Parkowa 19 016700107 00113470 C11 0,00 0,00 0,00 

68 Jaskółcza 20 016700104 00103246 G11 6007,00 0,00 6007,00 

69 Akacjowa 39/41 016700114 00907817 C11 61050,00 0,00 61050,00 

70 Jaskółcza 22 m ADM 016700111 25987906 G11 1230,00 0,00 1230,00 

71 Jaskółcza 22 016700110 10439591 G11 3299,00 0,00 3299,00 

72 Jaskółcza 20 016700109 10659652 G11 2702,00 0,00 2702,00 

73 Jelenia 19 m 21 016700201 00110337 C11 138,00 0,00 138,00 

74 Orla 4 m 1 016700118 090108560 G11 3824,00 0,00 3824,00 

75 Jana Pawła II 29 011053134 83142776 G11 2698,00 0,00 2698,00 

     897811,00 32 690,00 930501,00 
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Załącznik 1.2. Tabela 2 Wykaz szacowanego zużycia energii przez poszczególne PPE – Zadanie 2 
 

ZADANIE 2 

DANE IDENTYFIKACYJNE RAZEM 

LP. Ulica 
Nr 

ewidencyjny 
Numer licznika Taryfa 

zużycie I strefa 
(kWh) 

zużycie II strefa 
(kWh) 

ilość kWh 

1 Ptasia 011721025 00037863 C12a 3569,00 9020,00 12589,00 

2 Szczygła 011721026 00038764 C12a 10921,00 37865,00 48786,00 

3 Lipowa 011721027 90212932 C12a 4036,00 20657,00 24693,00 

4 Modrzewiowa 011721028 00241887 C12a 1201,00 4644,00 5845,00 

5 Wschodnia 011721029 00241880 C12a 9278,00 45854,00 55132,00 

6 Bukowa 011721030 00037856 C12a 7552,00 34153,00 41705,00 

7 Cicha 011721031 00037857 C12a 3768,00 17528,00 21296,00 

8 Jelenia 011721005 00038147 C12a 3214,00 14513,00 17727,00 

9 
Wiewiórek/ R 
Myśliwskiej 

011721006 00158899 C12a 4610,00 22328,00 26938,00 

10 Wrzosowa 011721007 00038767 C12a 2260,00 10193,00 12453,00 

11 Kwiatowa 011721008 00037861 C12a 4262,00 19079,00 23341,00 

12 Kazimierzowska 011721009 00037014 C12a 8186,00 37254,00 45440,00 

13 Bluszczowa 011721010 4699587 C12a 1090,00 15918,00 17008,00 

14 Jaskółcza 011721021 00037862 C12a 6032,00 27422,00 33454,00 

15 Błońska 011721034 00037019 C12a 7100,00 32494,00 39594,00 

16 Orla 011721024 01003121 C12a 367,00 1609,00 1976,00 

17 
Jana Pawła II /R 
Modrzewiowej 

011721012 00037854 C12a 4675,00 21791,00 26466,00 

18 
Jana Pawła II /R 

Borowin 
011721011 00040347 C12a 8214,00 35525,00 43739,00 

19 
Jana Pawła II / R 

Parkowej 
011721014 00038220 C12a 4420,00 21911,00 26331,00 

20 
Wiewiórek / R 

Borsucza 
011721001 00038607 C12a 3721,00 16614,00 20335,00 

21 
Jana Pawła / R 

Głównej 
011721002 70526720 C12a 7933,00 41349,00 49282,00 

22 Gołębia / R Bażantów 011721003 90136481 C12a 6002,00 29497,00 35499,00 

23 Mickiewicza 011721004 9927752 C12a 4283,00 58665,00 62948,00 

24 
Wróbla / R 

Warszawskiej 
011721022 00037858 C12a 8600,00 35761,00 44361,00 

25 Sokola 011721023 00246509 C12a 6449,00 32394,00 38843,00 

26 Brwinowska 011721032 00037021 C12a 2215,00 9961,00 12176,00 

27 
Wiewiórek / R 

Zamkowej 
011721016 5553432 C12a 2214,00 30172,00 32386,00 

28 Główna / R Błońskiej 011721017 00037023 C12a 3534,00 15507,00 19041,00 

29 
Błońska / R 
Myśliwskiej 

011721018 00037017 C12a 5933,00 27342,00 33275,00 

30 Sarnia / R Myśliwskiej 011721019 00302721 C12a 1846,00 6169,00 8015,00 

31 
parking P&R, nr ew. 

dz. 1,1 
- - C11 10000,00 0,00 10000,00 

     157485,00 733189,00 890674,00 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

OFERTA 

Miasto Podkowa Leśna 

ul. Akacjowa 39/41 

05-807 Podkowa Leśna  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
na zadanie pn.: 
 

„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” - nr sprawy: ZP 271.14.2018. 

Zadanie 1 / Zadanie 2*  
*niepotrzebne skreślić 
 

A. DANE WYKONAWCY: 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..………………………………….. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………....... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

fax …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….….…..………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

B. KRYTERIA OCENY: 
 

Kryterium nr 1 – „CENA”: 
Dla Zadania 1*:  
Cena oferty netto         …………………………………………………………………………  PLN netto 
  

Podatek VAT ………%     ………………………………………………………………………     PLN 
 

Cena oferty brutto       ………………………………………….…………………………    PLN brutto 
 

Dla Zadania 2*: 
Cena oferty netto          …………………………………………………………………………  PLN netto 
  

Podatek VAT ………%     …………………………………………………………………….…… PLN 
 

Cena oferty brutto       ………………………………………………………………..……… PLN brutto 
 

Cena oferty jest wyliczona na podstawie cen jednostkowych netto i szacunkowego wolumenu zużycia energii, 
które będą służyły jedynie dla wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Formularzem Cenowym - Załącznik nr 
1 – stanowiącym integralną część Oferty. 
 

Kryterium nr 2 – „TERMIN PŁATNOŚCI”: 
Dla zadania 1* –Termin płatności - ……………… dni 
Dla zadania 2* – Termin płatności - ……………… dni 
Termin maksymalny - 30 dni. – 40 pkt. 
Termin minimalny – 14 dni – 0 pkt. 
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C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2) zapoznałem się z warunkami przetargu i uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, 

przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do SIWZ; 

3) zapoznałem się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ i w pełni akceptuje jej treść. 

Oświadczam również, iż w przypadku wyboru oferty stawię się w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego celem zawarcia umowy której treść będzie uwzględniała wszystkie warunki określone przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ; 

4) jestem związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 

5) akceptujemy zasady płatności określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; 

6) wadium na Zadanie 1 i/lub Zadanie 2* w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysiące złotych), zostało 

wniesione w dniu ......................................., w formie: …..……...........................................................; 

7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP,  

na następujący rachunek:  

………………..............................................................................................…...…………………………………………….; 

D. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F. SPIS TREŚCI: 
 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ..................................................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................................... 

4) .................................................................................................................................................................... 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

FORMULARZ CENOWY 

 

„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.”:  

- nr sprawy: ZP 271.14.2018 w zakresie: Zadanie 1 / Zadanie 2* 

*niepotrzebne skreślić 
 

Zadanie 1: 

Grupa 
taryfowa 

Strefa 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 
za 1 kWh* 

Prognozowany 
wolumen energii w 
okresie 01.01.2019 

r. - 31.12.2020 r. 
[kWh] 

Wartość 
netto [PLN] 

Wartość VAT** 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

C11 Cała doba  713 749,00    

G11 Cała doba  33 066,00    

C12a 
Szczyt  12 359,00    

Pozaszczyt  32 690,00    

C21 Cała doba  138 637,00    

RAZEM 930 501,00    
 

Zadanie 2: 

Grupa 
taryfowa 

Strefa 

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN 
za 1 kWh* 

Prognozowany 
wolumen energii w 
okresie 01.01.2019 

r. - 31.12.2020 r. 
[kWh] 

Wartość 
netto [PLN] 

Wartość VAT** 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

C11 Cała doba  10 000,00    

C12a 
Szczyt  147 485,00    

Pozaszczyt  733 189,00    

RAZEM 890 674,00       

Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
**   Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
 

1. Oświadczamy, że cena ostateczna oferty ( z podatkiem VAT) czyli wartość brutto w złotych podana w powyższej tabeli jest 
ceną faktyczną na dzień składania oferty. 

2. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w powyższej tabeli nie będzie 
zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku akcyzowego. 
Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto (tj. cena z podatkiem VAT) nie będzie zmieniana w toku realizacji 
zamówienia z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku od towarów i usług VAT.  

3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, zobowiązujemy się, przed 
ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty 
na piśmie, określając dodatkowy 30 dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania. 

 
 
 

............................................       ............................          ………………………........................................................ 
             miejscowość                           data                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU  

 

 

„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.”  

- nr sprawy: ZP 271.14.2018. 

w zakresie: Zadanie 1 / Zadanie 2* 

*niepotrzebne skreślić 

 

działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
 i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

1) zamawiającym, 

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

3) członkami komisji przetargowej, 

4) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 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; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 

lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających  

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Wykonawca oświadcza, że prace stanowiące przedmiot zamówienia wykona samodzielnie/przy udziale 
podwykonawcy* w zakresie …………………………….……………………….…………………………………………………………………… 
nazwa (podwykonawcy) ………………………………………………..………………………………………………………..…………………….. 
adres (podwykonawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podwykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w niniejszym załączniku. 

 

Wykonawca oświadcza, że powołuje się na zasoby Podwykonawcy w zakresie dysponowania ………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

............................................................................ 
(Nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................. 

............................................................................. 
 
……………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 
 

 
 
 

 
Oświadczam, iż posiadamy zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucji, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego - umożliwiające sprzedaż 

energii elektrycznej przez nasze przedsiębiorstwo. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Miejscowość                           Data                                            podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................................ 
 
tel./fax  ............................................................................................................................................................. 
 
e-mail................................................................................................................................................................ 
 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.:  

 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” nr sprawy ZP.271.14.2018 

Zadanie 1 / zadanie 2* 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w związku z art. 24 ust. 1 ust. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że: 

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu 
złożyli oferty lub oferty częściowe* 

2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub 
oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania  
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia* ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 
 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, Wykonawca składa wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać nazwy podmiotów z grupy kapitałowej) 
 
Składa oddzielnie każdy z partnerów lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy  
w imieniu każdego z partnerów osobno.  

 
 
 
............................................       ............................          ………………………........................................................ 
             Miejscowość                           Data                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
**składa  oddzielnie każdy z partnerów  lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego  

z partnerów osobno 

 

 

 
Oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

Wzór umowy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

Ja/My niżej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 

……………….. z siedzibą w ……………….. przy …………………….., Sąd Rejonowy …………………….., …………..I Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS …………………, NIP: ………………, Regon ………………….., Kapitał 
zakładowy/wpłacony ………………………………… zł do: 

1. powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z …………………………….. 

umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia wskazanego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży 

energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji 

zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek 

zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym 

poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: 

• wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej 

wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

• obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

• dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie 

warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu 

rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a) powyżej; 

z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej. 

• Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania 

dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim 

stosunek prawny. 

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, 

terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

• dotyczy punktu poboru zamieszczonych w załączniku do umowy 

 

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do powyżej wskazanych PPE- opisanych w załączniku do 

umowy 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ……………………........ do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.  

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis, pieczątka imienna 

 

Wzór Pełnomocnictwa 


