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Część I SIWZ – informacje wstępne 

1. Numer referencyjny 

Zainteresowani postępowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni 
powoływać się na znak: ZP.271.1.6.2020 lub numerem ogłoszenia (TED). 

2. Znaczenie niektórych użytych w dokumentach terminów 

(1) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.); 

(2) Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, 

poz. 1145 z późn. zm.); 

(3) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r poz. 106 z późn. zm.); 
(4) Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 755, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy (w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków 

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

(5) Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – ustawa z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i późn. 

zm.); 

(6) Ustawa Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2188 i późn. zm.); 

(7) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123); 

(8) Ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i późn. zm.); 

(9) Prawo restrukturyzacyjne – ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.); 

(10) Prawo upadłościowe – ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802 

z późn. zm.); 

(11) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); 

(12) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r poz. 1010 z późn. zm.); 

(13) Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów – rozporządzenie Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2019 roku poz. 2450); 
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(14) Rozporządzenie eIDAS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE; 

(15) Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej – rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.); 

(16) Rozporządzenie w sprawie dokumentów – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm. ); 

(17) RODO – 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); 

oraz 
(18) Zamawiający – Odbiorcy Końcowi Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, wymienieni 

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w imieniu i na rzecz których działa Gmina Strzelce Opolskie, 

na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; 

(19) Wykonawca – wykonawca w rozumieniu ustawy PZP (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego); 

(20) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana również SIWZ) – dokument na podstawie, 

którego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania, 

sporządzony zgodnie z przepisami ustawy PZP; 

(21) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwana również JEDZ) – formularz zamówienia według 

wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Wykonawczy, Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r, ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 

(22) CPV – Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary – CPV) – 

jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamówień publicznych, który standaryzuje oznaczenia 

używane przez zamawiających do opisania przedmiotu zamówienia publicznego; 

(23) cena (cena jednostkowa) - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 i późn. zm.); 

(24) lider/pełnomocnik – jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

posiadającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych wykonawców; 

(25) Operator Systemu Dystrybucyjnego (zwany również OSD) – przedstawicielstwo energetyczne 

posiadające koncesje na dystrybucje energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy 

w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 
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(26) odbiorca końcowy (zwany również kupującym) –odbiorca energii elektrycznej kupujący energię na 

własny użytek (Uczestnik Rynku Detalicznego), uczestnik wspólnego postępowania prowadzonego 

w ramach Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

(27) punkt poboru energii (zwany również PPE) – punktu poboru energii elektrycznej (adres) z układem 

pomiarowym, do którego dostarczana będzie zakupiona energia elektryczna; 

(28) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a OSD określająca 

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Kupującego usługi dystrybucji 

energii elektrycznej; 

(29) IRiESD – dokument o nazwie „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, opracowany dla 

sieci elektroenergetycznej, dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, określająca 

szczegółowe warunki korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej, dystrybucyjnej 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub każdorazowy dokument Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego odpowiadający w swojej treści dokumentowi, o jakim mowa powyżej; 

(30) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 

pomiaru mocy lub energii elektrycznej; 

(31) procedura zmiany sprzedawcy (zwany również procedurą ZS) – procedura szczegółowo opisana 

w IRiESD danego OSD; 

(32) środków komunikacji elektronicznej – środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 

teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne 

porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami 

teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczną; 

(33) kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny (spełniający wymogi  

określone w art. 26 Rozporządzenia eIDAS), który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego; ; 

(34) miniPortal – ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie elektroniczne do obsługi postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, dostępne pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl, przy czym Regulamin korzystania z systemu udostępniony jest pod 

adresem – https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx; 

(35) ePUAP – (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma 

teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji 

publicznej w ujednolicony, standardowy sposób, dostępne pod adresem:  https://epuap.gov.pl,  przy 

czym warunki korzystania z elektronicznej platformy są udostępnione pod adresem - 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin ; 

(36) Klucz publiczny – klucz generowany przez miniPortal służący do zaszyfrowania ofert; 

(37) Klucz prywatny – klucz generowany przez miniPortal służący do deszyfrowania ofert; 

(38) ID Postępowania – numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal; 

(39) Identyfikator potwierdzenia/ ID oferty – numer identyfikacyjny generowany przez ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Część II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

3. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV 

Tabela 2 CPV 

Główny przedmiot 

09.31.00.00-5 Elektryczność 

4. Opis i zakres zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2021 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej 

Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. Prawo Energetyczne 

4.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 385 Odbiorcom Końcowym w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna 

ilość punktów poboru energii wynosi 5 462, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie 

na  energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 62 GWh. 

Tabela 3 - Zestawienie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ilości PPE dla wszystkich odbiorców końcowych 
w zależności od grupy taryfowej. 

Lp. Taryfa 

Szacowane zapotrzebowanie na energię el. dla wszystkich 
Odbiorców Końcowych [kWh] 

Ilość 
PPE 

Strefa I Strefa II Strefa III 

1 B11 200 533     7 

2 B21 1 406 332     10 

3 B22 1 845 279 2 325 166   10 

4 B23 819 917 564 629 2 903 817 16 

5 C11 15 561 713     2 126 

6 C12a 2 268 406 3 858 363   475 

7 C12b 4 932 872 8 128 439   1 568 

8 C21 6 338 175     81 

9 C22a 624 859 1 328 392   11 

10 C22b 245 576 117 172   4 

11 G11 494 255     335 

12 G12 9 945 5 666   3 

13 G12g 8 491 7 209   20 

14 O11 129 229     10 

15 O12 2 680 155 5 391 762   781 

16 R 9 163     5 

Razem  37 574 900 21 726 798 2 903 817 5 462 

Razem dla wszystkich 
stref 

62 205 515  
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Tabela 4- Zestawienie łącznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorców końcowych w poszczególnych gminach. 

Lp. Gmina 

Szacowane zapotrzebowanie na energię el. dla wszystkich 
Odbiorców Końcowych [kWh] 

Strefa I Strefa II Strefa III Razem 

1 Biała 795 387 554 956 0 1 350 343 

2 Bierawa 627 833 717 149 0 1 344 982 

3 Byczyna 807 966 478 391 0 1 286 357 

4 Cisek 440 128 215 087 0 655 215 

5 Dobrzeń Wielki 1 512 200 545 709 665 000 2 722 909 

6 Domaszowice 175 488 161 584 0 337 072 

7 Głuchołazy 1 674 603 1 644 542 0 3 319 145 

8 Gogolin 2 073 846 433 634 0 2 507 480 

9 Grodków 1 935 898 1 004 363 577 118 3 517 379 

10 Kamiennik 186 365 195 791 0 382 156 

11 Kluczbork 1 804 860 1 486 544 0 3 291 404 

12 Komprachcice 486 439 372 553 0 858 992 

13 Korfantów 773 900 525 917 0 1 299 817 

14 Lasowice Wielkie 743 882 961 320 0 1 705 202 

15 Lewin Brzeski 596 286 541 049 0 1 137 335 

16 Lubsza 897 036 420 468 0 1 317 504 

17 Łambinowice 944 694 242 977 0 1 187 671 

18 Łubniany 431 254 131 825 0 563 079 

19 Namysłów 4 596 191 1 679 065 0 6 275 256 

20 Olesno 1 415 153 1 107 688 878 177 3 401 018 

21 Olszanka 569 698 222 573 0 792 271 

22 Otmuchów 1 330 080 647 186 0 1 977 266 

23 Pakosławice 293 448 170 481 0 463 929 

24 Pawłowiczki 343 292 278 714 0 622 006 

25 Pokój 478 662 168 192 0 646 854 

26 Polska Cerekiew 571 647 503 783 321 736 1 397 166 

27 Reńska Wieś 507 416 304 920 0 812 336 

28 Skarbimierz 174 319 453 865 0 628 184 

29 Skoroszyce 214 251 267 193 134 880 616 324 

30 Strzelce Opolskie 4 198 405 3 275 470 326 500 7 800 375 

31 Świerczów 304 918 38 392 0 343 310 

32 Tułowice 510 877 147 336 406 658 619 

33 Walce 509 165 199 280 0 708 445 

34 Wilków 56 681 26 859 0 83 540 

35 Wołczyn 1 397 067 508 657 0 1 905 724 

36 Zawadzkie 1 873 315 569 467 0 2 442 782 

37 Zdzieszowice 1 322 250 523 818 0 1 846 068 

Razem 37 574 900 21 726 798 2 903 817 62 205 515 

Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie 

z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu. 
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Szacunek ten ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii 

w podanej ilości. Ostateczna ilość zakupionej energii będzie zależeć od rzeczywistego zużycia. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w przypadku nawet znacząco 

mniejszego lub większego zużycia energii w okresie umownym. Szacuje się, że rzeczywiste zużycie 

energii przyjmie wartość z przedziału ± 30 % prognozowanego wolumenu. 

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

4.3.1 Zamówienie obejmuje dostarczenie energii elektrycznej do PPE, zasilających w szczególności:  

• oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk sportowych, uliczną sygnalizację świetlną 

i monitoringową; 

• budynki, lokale, obiekty – użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, …. ), lokale 

użytkowe i mieszkaniowe; 

• urządzenia, instalacje wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłownicze, baseny oraz inne. 

Tabela 5- Zestawienie szacowanego zapotrzebowania w zależności od rodzaju odbioru. 

Lp. Rodzaj 
Szacowane zapotrzebowanie [kWh] 

Strefa I Strefa II Strefa III Razem 

1 
Oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk 
sportowych, uliczną sygnalizację świetlną 
i monitoringową 

8 850 980 14 036 361 0 22 887 341 

2 
Budynki, lokale, obiekty – użyteczności 
publicznej, lokale użytkowe i mieszkaniowe  

15 661 395 2 875 612 0 18 537 007 

3 
Urządzenia, instalacje wodociągowo-
kanalizacyjne i ciepłownicze, baseny oraz inne  

13 062 525 4 814 825 2 903 817 20 781 167 

Razem 37 574 900 21 726 798 2 903 817 62 205 515 

4.3.2 Wykonawca zobowiązany będzie, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, przeprowadzić 

wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia procedury zmian sprzedawcy, określonej 

w IRiESD, w tym również, stosownie do danych okoliczności, do przeprowadzenia: 

• procedur wypowiedzenia umów sprzedaży i umów kompleksowych, 

• procedur zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, 

tak aby skutecznie rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej w określonym terminie. 

4.3.3 Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie i przekazanie drogą elektroniczną, informacji 

o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE, w formie tabeli zapisanej w pliku 

cyfrowego o formacie „*.xls” lub ”*.xlsx” (MS Excel). Tabela ta musi zawierać, co najmniej 

następujące kolumny: 

• gmina, w której ma siedzibę odbiorca końcowy; 

• nazwa odbiorcy końcowego; 

• numer identyfikacyjny PPE lub numer ewidencyjny; 

• łączna ilość energii sprzedanej w ramach zamówienia dla poszczególnych PPE (np. kWh); 

• okres w którym następowała sprzedaż (np. miesiące). 

Informacje, o których mowa zostaną przekazana Gminie Strzelce Opolskie, nie później niż do 
28 lutego 2022 roku. Procedura odbioru została opisana w  projekcie umowy. 

4.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach umowy.  
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4.3.5 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych PPE (między innymi: adresy PPE i terminy 

rozpoczęcia sprzedaży energii) zostały przedstawione w załączniku do SIWZ („Wykaz punktów 

poboru energii poszczególnych Odbiorców Końcowych”). 

5. Warunki realizacji zamówienia 

5.1. Sprzedaż energii elektrycznej, w szczególności jej jakość i standard jakości obsługi, odbywać się 

będzie na warunkach określonych przepisami prawa, w tym Prawie energetycznym.  

5.2. Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej 

do OSD, z którym Odbiorcy Końcowi posiadają lub będą posiadać na dzień rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

5.3. Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży do poszczególnych PPE w terminie 

wskazanym w załączniku do SIWZ („Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Odbiorców 

Końcowych”) jest dostosowanie przez Odbiorcę Końcowego układów pomiarowych do zasad TPA 

(jeżeli taka zmiana jest konieczna). 

5.4. Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez właściwego OSD, zgodnie z stosowanym przez 

niego okresem rozliczeniowym. 

5.5. Każdy Odbiorca Końcowy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaże 

wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy oraz jeżeli to konieczne procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej 

i przeprowadzenie procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

5.6. Wykonawca (sprzedawca) musi na dzień rozpoczęcia sprzedaży i przez cały okres sprzedaży 

posiadać stosowną umowę (umowy) z OSD, umożliwiającą dostarczenie sprzedanej energii 

elektrycznej za pomocą sieci należącej do OSD, do wszystkich PPE objętych zamówieniem. 

5.7. Odbiorca końcowy będzie miał prawo, po udzieleniu zamówienia, do: 

• zmniejszenia liczby PPE, wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, w przypadkach: zmian praw 

własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów 

poboru energii lub innych, 

• zmiany mocy umownej, określonej w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

6. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

7. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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8. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP(1) 

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy PZP(1). 
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Część III SIWZ – Instrukcja dla wykonawców 

9. Nazwa i adres Zamawiającego 

9.1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Strzelce Opolskie, działająca w imieniu własnym oraz na podstawie 

udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych IX Grupy Zakupowej 

Związku Gmin Śląska Opolskiego.  

9.2. Adres Zamawiającego: pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie. 

9.3. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: od 730 do 1530. 

9.4. Telefon: 77/404-93-00 do 06.  

9.5. Regon: 531413277; NIP: 7561858899. 

9.6. Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl. 

9.7. Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl lub http://www.strzelceopolskie.pl. 

10. Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia 

10.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy PZP(1)  (dział II, rozdz. 3 oddz. 1). 

10.2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

11. Termin wykonania zamówienia 

11.1. Termin realizacji całego zakresu zamówienia: do 28 lutego 2022 r. 

11.2. Sprzedaż energii do poszczególnych PPE będzie realizowana w następującym okresie: 

• termin rozpoczęcia sprzedaży: określonego dla danego PPE w załączniku nr 2 do SIWZ, (przy 

czym dla PPE dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, nie zostały jeszcze zawarte 

umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin jest terminem orientacyjnym); 

• termin zakończenia: 31 grudnia 2021 roku. 

11.3. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę ZP dla poszczególnych PPE, 

w terminach umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w planowanym czasie. 

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy PZP(1) 

12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

12.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

12.1.2 nie podlegają wykluczeniu. 

12.2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

12.2.1 kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

12.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

12.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
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12.3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

12.3.1 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia 

do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz przedłoży 

posiadaną aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej, na podstawie art. 32 ustawy 

Prawo Energetyczne. 

12.3.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 4 000 000 zł.  

12.3.3 Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę 

i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje zamówienia 

na sprzedaż energii elektrycznej jednocześnie, do co najmniej 1000 PPE przez okres kolejnych 

12 miesięcy oraz o łącznym wolumenie, nie mniejszym niż 10 GWh (czyli należy wykazać, 

że w okresie kolejnych 12 miesięcy jednocześnie prowadzona była sprzedaż do co najmniej 

1000 PPE o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 GWh). 

12.4. Wykluczenie wykonawcy. 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(1), PZP oraz zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZP(1), wykonawcę: 

12.5. 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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) – art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

12.6. 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 – art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP. 

12.7. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP(1), z uwzględnieniem innych 

przepisów ustawy PZP(1), w szczególności art. 24 ust. 8, 9 i 10 tej ustawy. 

12.8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP(1), przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć aktualne na dzień składania ofert pisemne 

oświadczenie, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w rozdziale 12 

SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa winno zostać przedłożone w formie JEDZ(20).  

13.2. JEDZ(20) należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym 

z formatów danych, wymienionych w pkt. 16.7 oraz należy go podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem ePUAP(35) i miniPortalu(34).  

13.3. Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych w Repozytorium Wiedzy, w zakładce 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: udostępnione są: 

• instrukcja wypełnienia JEDZ(20); 

• edytowalna wersja formularza JEDZ(20);  

• elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ(20).  

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji – część IV JEDZ - wykonawca może ograniczyć się tylko do 

wypełnienia sekcji „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” , a zatem nie 

jest zobowiązany do wypełnienia sekcji A, B,C i D tej części JEDZ. 

13.4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji o złożonych ofertach, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP(1), przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP(1), sporządzone w postaci 

elektronicznej w jednym z formatów danych, wymienionych w pkt. 16.7 oraz podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony wraz z ofertą za pośrednictwem ePUAP(35) 

i miniPortalu(34). 

13.5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

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

13.6. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany będzie, na wezwanie 

Zamawiającego (przed udzieleniem zamówienia), do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym 

niż 10 dni, wymaganych, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału. W szczególności 

wykonawca zobowiązany będzie złożyć: 

13.6.1 aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo energetyczne; 

13.6.2 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego; 
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13.6.3 wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

oraz 

13.6.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

13.6.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

13.6.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

13.6.7 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 ustaw. 

13.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

może przedłożyć dokumenty zamienne, zgodnie z zapisami § 7 Rozporządzenia w sprawie 

dokumentów. 

13.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej(15) oraz rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów(16). 

13.9. Przedłożone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje tak, aby można było jednoznacznie 

ocenić, czy wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu. 

13.10. Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, wezwie wykonawcę, w trybie i na zasadach określonych 

w przepisach ustawy PZP(1) (w szczególności art. 26 ust. 3 i 4) do złożenia wyjaśnień, bądź 

uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw. 

13.11. Zamawiający, zamieścił w V części dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego 

wykorzystania. Wykonawca może, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane 

formularze, bądź przedłożyć inne druki, zawierające wszystkie wymagane informacje, tak aby 

możliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa. 
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14. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne 

14.1. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy PZP(1), mają prawo wspólnie ubiegać się o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego. 

14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w szczególności ustanawiają pełnomocnika do 

ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone wraz z ofertą. 

14.3. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej, warunki udziału, określone w punkcie 

12.3 niniejszej SIWZ(19), będą analizowane łącznie tzn. Zamawiający przeprowadzając ocenę 

spełnienia tych warunków będzie brał pod uwagę sumę przedstawionych w ofercie danych 

dotyczących poszczególnych partnerów. W szczególności warunek określony: 

• w pkt. 12.3.1 SIWZ(19)musi spełniać wykonawca lub wykonawcy, który będzie realizował 

sprzedaż energii; 

• w pkt. 12.3.2 SIWZ(19) musi spełniać jeden wykonawca lub łącznie kilku bądź wszyscy 

występujący wspólnie wykonawcy (konsorcjantów); 

• w pkt. 12.3.3 SIWZ(19) musi spełniać jeden wykonawca lub łącznie wykonawcy, który będzie 

realizował sprzedaż energii (przy czym w przypadku kilku wykonawców obowiązuje zasada 

proporcjonalności, czyli wykonawca który będzie realizowała np. x % zakresu zamówienia, 

będzie zobowiązany spełniać co najmniej x % warunku). 

14.4. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć oddzielny dokument JEDZ(20), przy czym każdy z tych 

dokumentów musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału oraz potwierdzać brak podstaw 

wykluczenia z postępowania danego wykonawcy; 

14.5. Żaden z występujących wspólnie wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

jakiejkolwiek okoliczności określonej w niniejszej SIWZ(19), zatem na wezwanie zamawiającego, 

zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP(1) wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wszystkie wymagane 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, każdego z występujących wspólnie 

wykonawców; 

14.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiając prowadzić 

będzie korespondencję tylko z pełnomocnikiem do ich reprezentowania konsorcjum (leaderem) 

15. Informacje dla wykonawców, którzy zamierzają przy realizacji zamówienia polegać na potencjale 
innych podmiotów 

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, na zasadach określony w przepisach art. 22 a ustawy PZP(1). 
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15.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, przedstawiając co najmniej zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w art. 22a 

ust. 2 ustawy PZP(1) (w oryginale) lub inne dokumenty bądź dowody, przy czym treść zobowiązani 

lub innych dokumentów powinna w szczególności: bezspornie i jednoznacznie wskazywać na 

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać, czego konkretnie dotyczy oraz w jaki sposób 

będzie wykonane i jakiego okresu czasu dotyczy. Przedmiotowe zobowiązanie powinno zostać 

przedłożone wraz z ofertą.  

15.3. W przypadku, powoływania się wykonawcy na potencjał innych podmiotów, wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokument JEDZ, dotyczący tego podmiotu (art. 25a 

ust. 3 pkt. 1 ustawy PZP(1)). 

15.4. Żaden z podmiotów, na potencjale których polega wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie jakiejkolwiek okoliczności określonej w niniejszej SIWZ, zatem wykonawca zobowiązany 

będzie, w procedurze określonej w art. 26 ust. 1 ustawy PZP(1), złożyć również wszystkie wymagane 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów. 

16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także dane osoby upoważnionej do porozumiewania się 
z wykonawcami 

16.1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP(35) oraz 

udostępnionego przez miniPortal(34) (Formularz do komunikacji), z uwzględnieniem poniżej 

określonych wymogów.  

16.2. Wszystkie dokumenty wymagane w prowadzonej procedurze, w szczególności oświadczenia, 

poświadczenia, wnioski i zawiadomienia, składane są przez Wykonawcę wyłącznie w formie 

elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

16.3. Zamawiający dopuszcza również przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ lub innych 

dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i JEDZ) drogą elektroniczną na adres 

przetargi@strzelceopolskie.pl. W takim przypadku wykonawca może telefonicznie potwierdzić 

przesłanie korespondencji a Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie przedmiotowych 

dokumentów i/lub oświadczeń na adres nadawcy. 

16.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem referencyjnym (ZP.271.1.6.2020) lub numerem ogłoszenia (TED). 

16.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP(35). Wykonawca posiadający konto na ePUAP(35) ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

16.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu(34) oraz Regulaminie ePUAP(35).  
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16.7. Dokumenty elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w SIWZ, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej(15) oraz rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów(16), przy czym pojęcie „dokumentu elektronicznego” zostało zdefiniowane w art. 3 

pkt. 2 Ustawa o informatyzacji(8), i należy je rozumieć, że dokument elektroniczny to stanowiący 

odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej 

i zapisany na informatycznym nośniku danych. Elektroniczna kopia dokumentu, spełniająca 

przesłanki określone w rzeczonym przepisie art. 3 pkt. 2 stanowić będzie dokument elektroniczny.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18  Ustawa o informatyzacji(8), w szczególności w następujące formaty 

danych: 

• dla danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne: „.txt” 

(ISO/ICE 10646), „.pdf” (ISO 3200-1), ”.odt” (ISO/ICE 26300), „.ods”(ISO/IEC 26300), „.doc” i 

„.xls” (wewnętrzny standard Microsofr Corp.) oraz „docx” i „.xlsx” (ISO/ICE 29500); 

• do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z”.  

16.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

16.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP(35). 

16.10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu(34) oraz stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ(19). 

16.11. Adres  poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania został podane w pierwszym 

punkcie III części SIWZ(19) (Instrukcja dla wykonawców). 

16.12. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Tabela 6 – osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami 

Imię i nazwisko Hubert Waloszek 

Stanowisko służbowe: kierownik referatu Zamówień Publicznych 

Numer telefonu 77/404-93-38 

Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl 

Numer pokoju p. 28 (w siedzibie Zamawiającego) 

Godziny, w których udzielane są 
informacje dotyczące przetargu 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 
do 1500 

17. Wymagania dotyczące wadium 

17.1. Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania 

ofert, wadium w wysokości 50 000 zł 

mailto:h.waloszek@strzelceopolskie.pl
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17.2. Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP(1), tzn. w jednej lub kilku 

następujących formach:  

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 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(4). 

17.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 71 8907 1089 2002 

0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Strzelce Opolskie. 

17.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do 

jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela. 

17.5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, stosowny 

dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokument ten 

w szczególności: 

1) musi jednoznacznie wskazywać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego 

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaistniała co najmniej jedna okoliczność 

wymieniona w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP(1); 

2) zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może upływać wcześniej niż 

termin związania ofertą. 

17.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom lub zatrzyma na zasadach określonych 

w przepisach ustawy PZP(1), w szczególności art. 46. 

18. Termin związania ofertą 

18.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

18.2. Przedłużenie terminu może nastąpić na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP(1), 

a w szczególności w art. 85 ust. 2, 3 i 4 tej ustawy. 

19. Opis sposób przygotowania oferty 

19.1. Oferta musi zawierać poniżej wymienione elementy. 

19.1.1 Nazwę i adres wykonawcy lub wykonawcy (leadera) reprezentującego występujących wspólnie 

wykonawców oraz adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 
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19.1.2 Ofertę cenową, tzn. następujące ceny jednostkowe brutto dla poszczególnych grup PPE, 

utworzonych według taryf określonych w umowach o świadczenie usług dystrybucji: 

• dla taryfy B11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

• dla taryfy B21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

• dla taryfy B22 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (szczyt), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (pozaszczyt) 

oraz miesięczną opłatę handlową; 

• dla taryfy B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej 

(szczyt przedpołudniowy), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (szczyt 

popołudniowy), cenę sprzedaży energii w trzeciej strefie czasowej (pozostałe godziny doby) 

oraz miesięczną opłatę handlową; 

• dla taryfy C11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

• dla taryfy C12a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (szczyt), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (pozaszczyt) 

oraz miesięczną opłatę handlową; 

• dla taryfy C12b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (dzień), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (noc) oraz miesięczną 

opłatę handlową; 

• dla taryfy C21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

• dla taryfy C22a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (szczyt), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (pozaszczyt) 

oraz miesięczną opłatę handlową; 

• dla taryfy C22b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (dzień), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (noc) oraz miesięczną 

opłatę handlową; 

• dla taryfy G11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

• dla taryfy G12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (dzień), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (noc) oraz miesięczną 

opłatę handlową; 

• dla taryfy G12g (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (dzień), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (noc) oraz miesięczną 

opłatę handlową; 

• dla taryfy O11 (D11) (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną 

opłatę handlową; 

• dla taryfy O12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie 

czasowej (dzień), cenę sprzedaży energii w drugiej strefie czasowej (noc) oraz miesięczną 

opłatę handlową; 
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• dla taryfy R (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę 

handlową; 

przy czym, poszczególne ceny jednostkowe sprzedaży w danej taryfie można określić w zł 

za 1 MWh energii el. [zł/MWh] z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku) 

lub też w zł za 1 kWh [zł/kWh] z równoważną dokładnością, natomiast ceny jednostkowe opłat 

handlowych w zł za jeden miesiąc [zł/m-c] z dokładności do jednego grosza (dwóch miejsc po 

przecinku); 

19.1.3 adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem; 

19.1.4 oświadczenie że wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie, wynikającym z zapisów 

SIWZ(19); 

19.1.5 oświadczenie, że wykonawca jest związany ofertą przez okres określonym w SIWZ(19); 

19.1.6 oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO(17);  

19.1.7 wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Nie przedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca planuje 

samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia. 

19.1.8 upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, o ile 

nie wynika to z innych dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę. 

19.2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt 13.1 i 13.2, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

19.3. Ubiegający się o zamówienie wykonawca winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje żądane 

przez Zamawiającego, tak aby istniała możliwość jej jednoznacznej oceny, zgodnie z przyjętymi 

kryteriami. 

19.4. Kompletna oferta i wszystkie wymagane oświadczenia należy sporządzić w języku polskim, 

z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych, wymienionych w pkt. 16.7 

i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

19.5. Oferta wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami dołączonymi do ofertą muszą zostać 

zaszyfrowane i złożone za pośrednictwem formularza pn. „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP(35) i udostępnionego również na 

miniPortalu(34). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 

dla wykonawców na miniPortalu(34). 

19.6. Sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania, opisany został w „Regulaminie korzystania 

z miniPortal” (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).  

19.7. Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, 

dostępnego na ePUAP(35) i udostępnionego również na miniPortalu(34). Po upływie terminu 

składania ofert nie ma możliwości skutecznego dokonania zmiany lub wycofania złożonej oferty. 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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19.8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP(1), nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

19.9. Zaleca się wszelkie dokumentu i informacje, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zostały złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem, 

że załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie zostały skompresowane wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część do jednego pliku archiwum (ZIP).  

19.10. Zamawiający, zamieścił w V części dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca może na 

własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź 

złożyć ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje. Formularze 

można pobrać ze strony internetowej - http://bip.strzelceopolskie.pl. 

20. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

20.1. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami 

i oświadczeniami należy złożyć zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym SIWZ, 

w szczególności w pkt. 19 (19.5; 19.6). 

20.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 900. 

20.3. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 

ustawy PZP(1). 

20.3.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego o godz. 1200 w dniu upływu terminu składnia 

ofert, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie 

poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

20.3.2 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnej części przetargu – „sesja 

otwarcia ofert”. 

20.3.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

21.1. Zaoferowane ceny jednostkowe (ceny jednostkowe sprzedaży i opłat handlowych 

dla poszczególnych taryf) obowiązywać będą w całym okresie obowiązywania umowy i nie mogą 

ulec zmianom, poza przypadkami ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub akcyzowego. 

21.2. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanych cenach jednostkowych brutto uwzględnić wszystkie 

niezbędne koszty, podatki i inne obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek VAT. 

21.3. Przy kalkulowaniu cen jednostkowych należy uwzględnić warunki i zasady dotyczące 

poszczególnych taryf, ustalonych przez OSD, w tym stosowane w rozliczeniach strefy czasowe. 

 

 

http://bip.strzelceopolskie.pl/
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21.4. Całkowity koszt realizacji szacowanego (zakładanego) zakresu zamówienia, zostanie obliczona 

według poniżej określonego wzoru: 

Wzór 1 – Sposób obliczenie kosztu realizacji zakładanego zakresu zamówienia. 

𝐾𝑗 = ∑ (𝐷𝑖 ∙ 𝐸𝑖) + ∑ (12 ∙ 𝐴𝑗 ∙ 𝑇𝑗)

𝑚=16

𝑗=1

𝑛=26

𝑖=1

 

gdzie: 

Kj - kosztu realizacji zakładanego 
zakresu zamówienia 

Ei - szacowana ilość energii dla 
poszczególnych grup taryfowych [MWh] 

Di - zaoferowana cena jednostkowa 
sprzedaży energii [zł/MWh] 

Aj - zaoferowana miesięczna opłata handlowa 
dla danej taryfy [zł/m-c] 

Tj - ilości PPE dla danej taryfy   

Podlegający ocenie koszt realizacji zamówienia zostanie obliczona z dokładnością do jednego 

grosza (każdy ze składników sumy z dokładnością do 2 miejsca po przecinku). 

Przy obliczeniu podlegającego ocenie kosztu realizacji zamówienia uwzględnione będą zapisy 

art. 91 ust. 3a ustawy PZP(1). 

Uwaga! We wzorze do obliczenia ceny oferty przyjęto uproszczenie – że do wszystkich PPE będzie 

dostarczana energia przez cały 2021 rok (12 miesięcy).  

Zaoferowane przez wykonawcę ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej (Di)  

Tabela 7 - Ceny jednostkowe. 

Di Cena jednostkowa [zł/kWh] 

D1 Taryfa B11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej 

D2 Taryfa B21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej 

D3 Taryfa B22 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt) 

D4 Taryfa B22 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt) 

D5 
Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt 
przedpołudniowy) 

D6 Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (szczyt popołudniowy) 

D7 
Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w III strefie czasowej pozostałe godziny 
doby) 

D8 Taryfa C11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej  

D9 Taryfa C12a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt) 

D10 Taryfa C12a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt) 

D11 Taryfa C12b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień) 

D12 Taryfa C12b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc)  

D13 Taryfa C21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej  
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D14 Taryfa C22a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt) 

D15 Taryfa C22a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt) 

D16 Taryfa C22b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień) 

D17 Taryfa C22b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) 

D18 Taryfa G11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej 

D19 Taryfa G12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień)  

D20 Taryfa G12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) 

D21 Taryfa G12g (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień) 

D22 Taryfa G12g (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) 

D23 Taryfa O11 (D11) (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej 

D24 Taryfa O12(dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień) 

D25 Taryfa O12(dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) 

D26 Taryfa R: cenę sprzedaży energii elektrycznej 

Szacowana ilość energii dla poszczególnych grup taryfowych (Ei) 

Tabela 8 - Szacunkowa ilość energii. 

Ei Taryfa 
Szacowana 
ilość energii 

[MWh] 
Ei Taryfa 

Szacowana 
ilość energii 

[MWh] 
E1 B11 200 533 E14 C22a – szczyt  624 859 

E2 B21 1 406 332 E15 C22a – pozaszczyt  1 328 392 

E3 B22 – szczyt 1 845 279 E16 C22b – dzień 245 576 

E4 B22 – pozaszczyt 2 325 166 E17 C22b – noc 117 172 

E5 B23 – szczyt przedpołudniowy 819 917 E18 G11 494 255 

E6 B23 – szczyt popołudniowy 564 629 E19 G12 – dzień 9 945 

E7 B23 – pozostałe godziny doby 2 903 817 E20 G12 – noc  5 666 

E8 C11 15 561 713 E21 G12g – dzień 8 491 

E9 C12a – szczyt 2 268 406 E22 G12g – noc  7 209 

E10 C12a – pozaszczyt 3 858 363 E23 O11 (D11) 129 229 

E11 C12b – dzień 4 932 872 E24 O12 – dzień 2 680 155 

E12 C12b - noc 8 128 439 E25 O12 – noc 5 391 762 

E13 C21 6 338 175 E26 R 9 163 

Zaoferowana miesięczna opłata handlowa dla danej taryfy (Ai) 

Tabela 9 - Rodzaje opłat handlowych. 

Ai Cena jednostkowa [zł/m-c] Ai Cena jednostkowa [zł/m-c] 

A1 Opłata handlowa dla taryfy B11 A9 Opłata handlowa dla taryfy C22a  

A2 Opłata handlowa dla taryfy B21  A10 Opłata handlowa dla taryfy C22b 

A3 Opłata handlowa dla taryfy B22 A11 Opłata handlowa dla taryfy G11 

A4 Opłata handlowa dla taryfy B23 A12 Opłata handlowa dla taryfy G12  

A5 Opłata handlowa dla taryfy C11  A13 Opłata handlowa dla taryfy G12g 

A6 Opłata handlowa dla taryfy C12a A14 Opłata handlowa dla taryfy O11 (D11) 

A7 Opłata handlowa dla taryfy C12b A15 Opłata handlowa dla taryfy O12 

A8 Opłata handlowa dla taryfy C21  A16 Opłata handlowa dla taryfy R 
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Ilość punktów PPE dla poszczególnych taryf (Ti) 

Tabela 10 – Taryfy. 

Ti Taryfa Ilość PPE Ti Taryfa Ilość PPE 

T1 Taryfa B11 7 T9 Taryfa C22a 11 

T2 Taryfa B21 10 T10 Taryfy C22b 4 

T3 Taryfa B22 10 T11 Taryfy G11 335 

T4 Taryfa B23 16 T12 Taryfy G12 3 

T5 Taryfa C11 2 126 T13 Taryfy G12g 20 

T6 Taryfa C12a 475 T14 Taryfy O11 (D11) 10 

T7 Taryfa C12b 1 568 T15 Taryfy O12 781 

T8 Taryfa C21 81 T16 Taryfy R 5 

22. Zasady i warunki płatności 

22.1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych 

zgodnych z umowami o świadczenie usług dystrybucji, które Odbiorcy Końcowi (Kupujący) zawarli 

lub zawrą z lokalnym OSD, przy czym jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc 

Wykonawca może rozliczać się w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie 

odpowiednio: prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz w miesiącu rozliczeniowym 

udostępnionych przez OSD danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej. 

22.2. Termin płatności – 18 dni, licząc od dnia wystawienia faktury, o ile faktura zostanie dostarczona 

do siedziby Odbiorcy Końcowego najpóźniej piątego dnia kalendarzowego po wystawieniu. Jeżeli 

faktura zostanie dostarczona do siedziby Odbiorcy Końcowego później niż piątego dnia, licząc od 

dnia wystawienia, to płatności zostanie dokona najpóźniej czternastego dnia, licząc od dnia 

w którym faktura została dostarczona do siedziby Odbiorcy Końcowego. 

22.3. Wykonawca, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 

poz. 2191), może wysłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenie między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie 
w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach. 

24. Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert 

24.1. Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert). 

24.1.1 Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i odrzuci ofertę w przypadkach określonych 

w art. 89 ust. 1 ustawy PZP(1). 

24.1.2 Zamawiający zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 może, o ile w toku badania ofert zaistnieje taka 

potrzeba, żądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Przedmiotowe wyjaśnienia wykonawca zobowiązany będzie złożyć elektronicznie za 

pośrednictwem miniPortalu(34). 
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24.1.3 W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie rażąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi 

procedurę sprawdzającą, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP(1). 

24.1.4 Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP(1), poprawi w tekście oferty oczywiste 

omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

24.2. Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty.  

24.2.1 Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców nie 

wykluczonych z postępowania, w oparciu o następujące kryterium: 

Tabela 11 - Kryteria oceny ofert. 

Lp. Kryterium Znaczenie [%] 
Maksymalna możliwa do 

uzyskania ilość pkt. 

1 Koszt realizacji zamówienia 100 % 100 pkt. 

24.2.2 Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert koszt realizacji szacowanego zakresu 

zamówienia. W przypadku zakupu energii elektrycznej standardy jakościowe odnoszone do 

przedmiotu zamówienia, tj. zarówno jakość dostarczanej energii, jak i standardy jakości obsługi, 

określają przepisy prawa, natomiast rachunek kosztów cyklu życia, o którym mowa w art. 91 ust. 

3c ustawy PZP(1) obejmuje jedynie koszty nabycia. Zamawiający (użytkownik) nie ponosi 

jakichkolwiek innych kosztów, w szczególności użytkowania, utrzymania i wycofania z eksploatacji. 

Zatem uprawnione jest zastosowanie jedynego kryterium oceny ofert, zgodnie z przepisem art. 91 

ust. 2a ustawy PZP(1). 

24.2.3 Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za cenę oferty – Pi 

Wzór 2 Obliczenie punktów za cenę oferty 

𝑷𝒊 = 100 ∙
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 

gdzie: 
  Ci – koszt realizacji zamówienia obliczony dla danej oferty obliczona zgodnie ze wzorem 1; 
   Cmin – najniższy, z obliczonych dla ważnych ofert, kosztów realizacji zamówienia 
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25. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy 

25.1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

25.2. Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty 

lub informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu 

informacji o wyborze oferty, przedłożyć Zamawiającemu: 

1) wzory pełnomocnictw, umożliwiających przeprowadzenie czynności „zmiany sprzedawcy” 

oraz przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej 

i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji, celem 

uzgodnienia (Gmina Strzelce Opolskie może wnioskować o zmianę treści przedłożonych 

wzorów, przy czym ostateczną decyzje podejmuje wybrany wykonawca), chyba że 

wykonawca zamierza wykorzystać wzory z załącznika do SIWZ; 

2) dane osoby lub osób, które w imieniu wykonawcy przystąpią do podpisania umowy (imię, 

nazwisko i funkcja) oraz dane osoby, która będzie odpowiedzialna od strony wykonawcy za 

realizację zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej); 

3) dane kontaktowe Sprzedawcy to jest: 

• adres korespondencyjny Sprzedawcy: 

• adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  

• nr faksu Sprzedawcy 

• nr telefonu Sprzedawcy 

• imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Sprzedawcy jak również adres poczty 

elektronicznej i nr telefonu, 

• dane kontaktów w zakresie realizacji płatności: adres pocztowy elektronicznej, nr telefonu 

oraz nr faksu. 

Do SIWZ załączono przykładowe wzory dokumentów do ewentualnego wykorzystania 

przez wykonawcę. 

25.3. Informację, o której mowa w pkt. 25.2 należy Zamawiającemu złożyć elektronicznie za 

pośrednictwem miniPortalu(34). 

25.4. Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

generalnej przekazać wszelkie informacje niezbędne do przygotowania przez Odbiorców 

Końcowych umów szczegółowych, w szczególności imię i nazwisko osoby lub osób które w imieniu 

wykonawcy podpiszą umowy szczegółowe, adresy: i elektroniczny na które zostaną przesłane 

umowy szczegółowe.  

25.5. Jeżeli wybrany wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy 

Zamawiający, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy PZP(1) może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
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26. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

26.1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian zawartej umowy generalnej i umów szczegółowych 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano jej wyboru w poniżej określonych 

przypadkach i okolicznościach. 

26.2. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy generalnej i umów szczegółowych w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizacje zamówienia. 

26.3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli zmiana 

ta spowodowana jest z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. 

26.4. Dopuszcza się możliwość zmian ceny jednostkowej brutto tylko i wyłącznie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub akcyzowego. 

26.4.1 Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby punktów poboru energii w przypadkach: zmian 

właścicielskich, zmian prawa dysponowania lokalne lub zmian sposobu użytkowania, zamknięcia 

obiekt bądź innych oraz dopuszcza się możliwość zmiany mocy umownej, określonej w umowach 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

27.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej. 

27.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP(1) i wnosi się do Prezesa Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Dodatkowo  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. 

27.3. Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 ustawy PZP(1), w szczególności: 

27.3.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 

15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

27.3.2 w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień SIWZ, 

27.3.3 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec 

czynności innych niż określone w pkt. 27.3.1 i 27.3.2 SIWZ(19). 

27.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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27.5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem. 

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

29. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

30. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP(1). 

31. Informacje dotyczące przewidywanej aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

32. Inne istotne postanowienia 

32.1. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZP(1) może zwrócić się do Zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, na zasadach opisanych w ustawie PZP(1). Przedmiotowy 

wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu(34). 

32.2. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:  

32.2.1 administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce 

Opolskie); 

32.2.2 inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozołup (adres e-mail: 

abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73); 

32.2.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

32.2.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

32.2.5 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

32.2.6 obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu 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; 

32.2.7 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

32.2.8 Wykonawca posiada następujące uprawnienia: 

• na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych 

przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą; 



 

SIWZ – Instrukcja dla wykonawców (ZP.271.1.6.2020) 33 
 

• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym 

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; 

• 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, 

przy czym 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. 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

32.2.9 nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał: 

• 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

32.2.10 dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Część III SIWZ – Projekt Umowy 

Umowa Generalna nr 1/6/ZP/2020 
na zamówienie pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku 

Gmin Śląska Opolskiego” (ZP.271.1.6.2020), 

zawarta w dniu ………………. 2020 roku w Strzelcach Opolskich pomiędzy: 
Odbiorcami Końcowymi (Kupującymi), wymienionymi w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy Generalnej, w imieniu 
których na podstawie posiadanych pełnomocnictw działa Gmina Strzelce Opolskie, reprezentowana przez: Tadeusza 
Goca, Burmistrza Strzelec Opolskich, zwanych w dalszej treści umowy „Kupującymi” 
a  
…………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………………., wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………………, (NIP: ……………………………..; Regon:………………………., Kapitał 
zakładowy: …………………………………….. zł), zwaną w dalszej treści Umowy „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………..  

Kupujący i Sprzedawca w dalszej treści niniejszej Umowy Generalnej zwani są również łącznie „Stronami Umowy” 
oraz każdy z osobna „Stroną” bądź „Stroną Umowy”. 
W wyniku postępowania, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP, na podstawie SIWZ i wybranej oferty, 
zawarto umowę (zwaną dalej Umową Generalną) o poniżej określonej treści.  

§ 1. [Definicje] 

Użyte w niniejszej Umowie Generalnej pojęcia oznaczają: 
1) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.); 
2) Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.); 
3) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106 i póź. zm.); 
4) Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 

z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy (w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego – Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.); 

5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana również SIWZ) – dokument na podstawie, którego 
przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania, sporządzony zgodnie 
z przepisami ustawy PZP; 

6) Operator Systemu Dystrybucyjnego (zwany również OSD) – przedstawicielstwo energetyczne posiadające 
koncesje na dystrybucje energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym 
systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 
systemami elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego; 

7) Odbiorca Końcowy (zwany również Kupującym) –odbiorca energii elektrycznej kupujący energię na własny 
użytek (Uczestnik Rynku Detalicznego), uczestnik wspólnego postępowania prowadzonego w ramach Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

8) Punkt poboru energii (zwany również PPE) –punktu poboru (adres), do którego dostarczana jest energia 
elektryczna (wskazane w Załączniku Nr 3 do SIWZ); 

9) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a OSD określająca prawa 
i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Kupującego usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

10) IRiESD – dokument o nazwie „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, opracowany dla sieci 
elektroenergetycznej, dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, określająca szczegółowe warunki 
korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej, dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
lub każdorazowy dokument Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiadający w swojej treści dokumentowi, 
o jakim mowa powyżej; 

11) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy 
lub energii elektrycznej; 
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12) Dane pomiarowe – dane zużycia energii elektrycznej przekazywane przez OSD, na podstawie, których następuje 
rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Kupującego w ramach Umowy Generalnej. 

13) Procedura zmiany sprzedawcy (zwany również PZS) – procedura szczegółowo opisana w IRiESD danego OSD; 
14) Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron Umowy Generalnej, 

uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży energii elektrycznej w całości lub w części, na stałe lub na 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron 
Umowy Generalnej. 

15) Umowy szczegółowe – zawarte na podstawie niniejszej Umowy Generalnej indywidualne umowy pomiędzy 
Sprzedawca i Kupującym. 

§ 2. [Postanowienia wstępne] 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w Prawie energetycznym oraz zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Generalnej 
i SIWZ. 

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …………………….…………………………. 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej, do PPE Kupujących za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

4. Sprzedawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez niego 
niniejszej Umowy Generalnej. 

§ 3. [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy Generalnej jest: 
1) sprzedaż energii elektrycznej i przeniesienie własności sprzedanej energii w PPE (wymienionych 

w załączniku nr 3 do Umowy Generalnej), według rzeczywistego zapotrzebowania, 
2) zapewnienie bilansowania handlowego, 
3) przeprowadzenie w imieniu Kupujących, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem procedury zmiany 

sprzedawcy na zasadach określonych w IRiESD oraz odpowiednio do dyspozycji określonych w załączniku 
nr 3 do Umowy Generalnej, procedury: 
a) wypowiedzenia, dotychczasowemu sprzedawcy, umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej; 
b) zawarcia nowych umów o świadczenie usług dystrybucji. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej 
do lokalnego OSD, z którym Kupujący posiadają lub będą posiadać na dzień rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

3. Sprzedawca zobowiązany będzie do przekazania drogą elektroniczną, Gminie Strzelce Opolskie (na adres 

wskazany w § 10 ust. 2 Umowy Generalnej) informacji o ilości sprzedanej na podstawie Umowy Generalnej 

energii elektrycznej dla poszczególnych PPE, w formie tabeli zapisanej w pliku cyfrowym w formacie 

„*.xls”/”*.xlsx” (MS Excel), zwanego dalej „zestawieniem zużycia energii”. Tabela ta musi obejmować 

wszystkie PPE oraz zawierać stosowne informacje, zapisane co najmniej w następujących kolumnach: 

1) gmina, w której ma siedzibę odbiorca końcowy 
2) nazwa odbiorcy końcowego, 
3) numer identyfikacyjny PPE lub numer ewidencyjny, 
4) ilość sprzedanej energii elektrycznej w ramach zamówienia dla danego PPE w rozbiciu na poszczególne 

strefy czasowe (strefa 1, 2 i 3) wraz z wartością łączną (np. kWh); 
5) okres w którym następowała sprzedaż (np. miesiące)., 

zgodnie z załącznikiem nr 6 Umowy Generalnej 

3. Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazana, nie później niż do 28 lutego 2022 roku, 

a w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Generalnej z winy którejkolwiek ze Stron Umowy, 

w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy Generalnej. 
4. Gmina Strzelce Opolskie, w czasie do 21 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia poprawności i kompletności 

otrzymanego zestawieniem zużycia energii oraz dokona jego odbioru lub zgłosi zastrzeżenia, przy czym 
stosowne informacje zostaną przekazane drogą elektroniczna na adres przedstawiciela Sprzedawcy.  



 

SIWZ – Projekt Umowy Generalnej (ZP.271.1.6.2020 37 
 

5. Sprzedawca zobowiązany będzie do usunięcia wskazanych przez przedstawiciela Gminy Strzelce Opolskie 
uchybień lub braków, o których mowa w ust. 4, w terminie do 10 dni od otrzymania i ponownie przekazać 
skorygowane zestawienie zużycia energii, nie zawierające wskazanych uchybień lub braków. W przypadku 
niedotrzymania 10 dniowego terminu, bądź nie usunięcia wszystkich wskazanych przez przedstawiciela Gminy 
Strzelec Opolskie uchybień i braków , naliczone zostaną kary umowne. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Generalnej oraz warunki jej realizacji zostały zawarte w SIWZ. 

§ 4. [Termin wykonania Umowy] 

1. Umowa Generalna została zawarta na czas oznaczony: od dnia zawarcia do 28 lutego 2022 roku, przy czym 
termin zakończenia sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich PPP upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku. 

2. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla danego punktu PPE określony został w Załączniku nr 3 
do Umowy Generalnej, przy czym dla nowych PPE, dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, 
nie zostały jeszcze zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin ten jest terminem orientacyjnym. 

3. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy Generalnej jest 
posiadanie przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez 
Kupującego układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna. 

4. Terminy rozpoczęcia sprzedaży, o których mowa w ust. 2, mogą ulec przesunięciu tylko i wyłącznie z przyczyn 
niezawinionych przez Sprzedawcę, a w szczególności, gdy: 
1) nie nastąpi pozytywne zakończenie PZS;  
2) nie nastąpi skuteczne rozwiązanie obowiązującej umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej; 
3) nastąpi opóźnienie w zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD. 

§ 5. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 

1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do 
danego PPE są następujące ceny jednostkowe dla poszczególnych taryf: 
 

Grupa taryfowa J.m. Cena netto Cena brutto 

1. Grupa taryfowa B11 (jednostrefowa) 
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

2. Grupa taryfowa B21 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

3. Grupa taryfowa B22 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

4. Grupa taryfowa B23 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt 
przedpołudniowy” 

zł/MWh 
  

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt popołudniowy” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozostałe godziny doby” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

5. Grupa taryfowa C11 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

6. Grupa taryfowa C12a 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   
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7. Grupa taryfowa C12b 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

8. Grupa taryfowa C21 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

9. Grupa taryfowa C22a 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

10. Grupa taryfowa C22b 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

11. Grupa taryfowa G11 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

12. Grupa taryfowa G12 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

13. Grupa taryfowa G12g 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

14. Grupa taryfowa O11 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

15. Grupa taryfowa O12 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień” zł/MWh   
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc” zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

16. Grupa taryfowa R 

cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej zł/MWh   
miesięczna opłata handlowa zł/m-c   

2. Ceny jednostkowe brutto, określone w ust. 1, zawierają wszelkie obowiązujące w Polsce opłaty i podatki, 
w tym podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy Generalnej i są niezmienne w okresie realizacji Umowy Generalnej, poza przypadkiem ustawowej 
zmiany wysokości stawek podatku VAT lub akcyzowego. 

3. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Sprzedawca, poza ustawową zmianą wysokości 
stawek podatku VAT i akcyzowego, przy czym w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub akcyzowego 
odpowiedniej zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto, określone w ust. 1. Ze stosownym wnioskiem o zmianę 
umowy w przedmiotowym zakresie wystąpi zainteresowana Strona. 

4. Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do danego PPE na  podstawie 
następującej formuły: 

𝑊𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑃𝐸 = (∑(𝐷𝑖 ∙ 𝐸𝑖)

𝑚

𝑖

) + 𝑛 ∙ 𝐴 

gdzie: Di – cena jednostkowa sprzedaży energii dla danej strefy danej grupy taryfowej; 
Ei – ilość faktycznie zużytej energii el. dla danej strefy, ustalona na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych; 
m  – ilość stref w danej taryfie; 
n  – okres rozliczeniowy – ilość miesięcy; 
A  – miesięczna opłata handlowa dla danej grupy taryfowej. 
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§ 6. [Rozliczenie i zasady płatności] 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z umowami o świadczenie 
usług dystrybucji, które Kupujący zawarli lub zawrą z lokalnym OSD, przy czym jeżeli okres rozliczeniowy jest 
dłuższy niż jeden miesiąc Sprzedawca może rozliczać się w miesięcznych okresach rozliczeniowych 
odpowiednio: na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz w ostatnim miesiącu okresu 
rozliczeniowego na podstawie udostępnionych przez OSD danych pomiarowych dotyczących zużycia energii 
elektrycznej (rozliczenie). 

2. Prognozowanie zużycia energii elektrycznej będzie ustalane w oparciu o średnią wartość dobowego zużycia 
energii elektrycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym, a w przypadku braku danych o tym zużyciu, 
na podstawie planowanego (szacowanego) zużycia energii elektrycznej, wskazanego w SIWZ. 

3. Sprzedawca wystawi fakturę, za zużytą (pobraną) energię elektryczną, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 
na podstawie danych pomiarowych, otrzymanych od OSD lub prognozowanego zużycia energii elektrycznej, 
zgodnie z zapisami ust. 2 i przekazuje ją Kupującemu. 

4. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do skorygowania błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii 
elektrycznej, należność za zużyta energię elektryczną zostanie określona na podstawie średniego dobowego 
zużycia energii elektrycznej, obliczanego na podstawie zużycia energii elektrycznej prawidłowo wskazanego 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożonego przez liczbę dni 
okresu, którego dotyczy korekta faktury, uwzględniając w wielkości korekty sezonowość poboru energii 
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

5. 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. 

6. Szczegółowe zasady płatności opisane zostaną w umowie szczegółowej, o której mowa w § 8 niniejszej Umowy 
Generalnej.  

§ 7. [Prawa i obowiązki Stron Umowy] 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującym standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego. 

2. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za niedostarczenie energii elektrycznej do PPE Kupujących w przypadku klęsk żywiołowych, awarii w systemie 
oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane 
są w odpowiednich umowach o świadczenie usług dystrybucji. 

4. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi przepisami 
Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej 
w Prawie energetycznym. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 
energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy Generalnej, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików 
handlowych do OSD. 

6. Wynagrodzenie Sprzedawcy za przejęcie odpowiedzialności za bilansowanie handlowe zostało uwzględnione 
w cenach jednostkowych, określonych w § 5 ust. 1 Umowy Generalnej i Kupujący nie będą ponosić 
jakichkolwiek innych dodatkowych kosztów z tym związanych. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Generalnej ważną 
koncesję na obrót energią elektryczną oraz stosowną umowę dystrybucji z OSD, umożliwiająca sprzedaż 
energii elektrycznej, do PPE Kupujących. 

8. Sprzedawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków IRiESD lokalnego 
OSD bądź umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD. 

9. Moc umowna (zamówiona), warunki jej zmiany jak również miejsca dostarczenia energii elektrycznej do PPE 
poszczególnych Kupujących określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji. 

10. Ilość energii elektrycznej odbieranej przez Kupujących będzie zależeć od rzeczywistych potrzeb Kupujących 
i może nawet znacząco różnić się od ilości prognozowanej (być mniejsza lub większa od szacowanej), co nie 
może być powodem ponoszenia przez Kupujących jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat 
czy wynagrodzenia rekompensacyjnego, poza wynagrodzeniem określonym zgodnie z zapisami § 5 Umowy 
Generalnej. 
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11. Kupujący mają prawo do: 

1) zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy 

Generalnej, w przypadkach: zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu 

użytkowania albo zamknięcia punktów poboru energii bądź z innych przyczyn; 

2) zmiany mocy umownej danego PPE, określonej w umowie o świadczenie usług dystrybucji, wskazanej 

w Załączniku nr 3 do Umowy Generalnej, przy zachowaniu określonej w tym załączniku taryfy. 

12. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy Generalnej, to jest nie 

mają zastosowania zapisy § 14 ust. 1 Umowy Generalnej. Kupujący zobowiązany jest jedynie do przekazania 

Sprzedawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem stosownej informacji. 

13. Kupujący zobowiązani są do: 

1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy 
Generalnej, 

2) przekazywania Sprzedawcy informacji, istotnych dla realizacji Umowy Generalnej, w szczególności 
o zmianach umowy o świadczenie usług dystrybucji mających wpływ na realizację Umowy Generalnej. 

14. Sprzedawca i Kupujący 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 
elektryczną, 

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

§ 8. [Umowy szczegółowe, sposób zawierania] 

1. Strony Umowy postanawiają, że na podstawie niniejszej Umowy Generalnej, każdy z Kupujących zawrze 
ze Sprzedawcą umowę szczegółową, z uwzględnieniem zapisów ust. 2. 

2. W przypadku Kupujących będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej możliwe jest zawarcie przez Gminę jednej umowy szczegółowej z załącznikami, w których wymienione 
będą te jednostki i należące do nich PPE. 

3. Umowy szczegółowe zostaną zawarte przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy 
czym terminem zawarcia będzie termin złożenia podpisu przez Sprzedawcę. 

4. Każdy z Kupujących, z uwzględnieniem zapisów ust. 2, zobowiązany jest przygotować tekst umowy 
szczegółowej, na podstawie projektu zamieszczonego w załączniku nr 4 do Umowy Generalnej, podpisać go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać drogą elektroniczną swojemu Koordynatorowi 
Gminnemu, wskazanemu w załączniku nr 2 do Umowy Generalnej, na co najmniej trzy dni przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 5. 

5. Każdy Koordynator Gminny, wskazany w załączniku nr 2 do Umowy Generalnej, zobowiązany będzie przesłać 
Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy, wymieniony w § 10, ust. 1, pkt 5 lit. a Umowy 
Generalnej, podpisane podpisem elektronicznym umowy szczegółowe, Kupujących z terenu danej gminy, 
w terminie do ……………………. [7 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Generalnej]. 

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie do ……………………. [28 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Generalnej] 
podpisać otrzymane umowy szczegółowe, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać drogą 
elektroniczną odpowiedniemu Koordynatorowi Gminnemu, na adres wskazany w załączniku nr 2 do Umowy 
Generalnej, a w przypadku wykrycia błędu lub istotnej nieścisłość w otrzymanej umowie szczegółowej 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie danego Koordynatora Gminnego drogą elektroniczną. 

7. Kupujący, w przypadku otrzymania od Sprzedawcy informacji o wykrytym błędzie lub istotnej nieścisłości, 
o czym mowa w ust. 6, zobowiązany jest w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji przez 
odpowiedniego Koordynatora Gminnego, dokonać stosownej korekty i ponownie przesłać Sprzedawcy za 
pośrednictwem Koordynatora Gminnego skorygowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
umowę szczegółową, a Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 7 dni podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym otrzymaną umowę i przesłać ja zwrotnie. 

8. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy nie wykona w terminie czynności do której zobowiązana jest na podstawie 
zapisów niniejszego paragrafu, druga Strona wzywa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
wskazany w § 10, do wykonania zaniechanej czynności, wyznaczając termin, nie krótszym niż 7 dni. 
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§ 9. [Procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązania umów sprzedaży i kompleksowych] 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i jeżeli jest to niezbędne, na 
podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, odpowiednio: do przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy 
sprzedaży lub kompleksowej bądź do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji. 

2. Kupujący, zobowiązany jest w terminie do ……………………. [7 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Generalnej] złożyć 
Sprzedawcy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnictwo, na jednym z wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej Umowy Generalnej, umożliwiające przeprowadzenie przez Sprzedawcę 
procedur wymienionych w ust. 1. 

3. W przypadku PPE, wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy Generalnej, dla których został określony 
orientacyjny termin rozpoczęcia dostawy, to jest dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, nie zostały 
jeszcze zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucji (nowy PPE), pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 
zostanie złożone po dokonaniu przyłączenia nowego PPE do sieci OSD, chyba że możliwe będzie wykorzystanie 
posiadanego już pełnomocnictwa. 

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2 i 3 będą przesyłane droga elektroniczną na adres wskazany w § 10 
ust. 1 pkt 5 lit. a Umowy Generalnej. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie do ……………………. [21 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Generalnej], 
sprawdzić poprawność i kompletność otrzymanego pełnomocnictwa oraz dokonać akceptacji lub wezwać 
Kupującego do ich korekty – zmiany i/lub uzupełnienia. 

6. Kupujący, na wezwanie, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zmienić 
lub uzupełnić pełnomocnictwa, zgodnie z wezwaniem, oraz ponownie przesłać je Sprzedawcy, który po ich 
otrzymaniu dokonuje ponownego ich sprawdzenia, na zasadach określonych w ust. 5. 

7. Strony Umowy przyjmują, że nie wystąpienie Sprzedawcy w terminie wskazanym w ust. 5 z wezwaniem 
o zmianę bądź uzupełnienie wniosków lub pełnomocnictw będzie jednoznaczne z ich akceptacją. 

8. Jeżeli Kupujący nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z zapisów ust. 2 lub 5 to Sprzedawca wzywa takiego 
Kupującego do wykonania czynności, do której był zobowiązany, wyznaczając odpowiedni termin, jednak nie 
krótszy niż 7 dni.  

9. Jeżeli terminy, określone w ust. 2, 5, i 6 nie umożliwiają dochowania obowiązujących terminów 
wypowiedzenia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży Sprzedawca i Kupujący zobowiązani są 
do działania niezwłocznego, a opóźnienie w rozpoczęciu sprzedaży energii, powstałe z przedmiotowej 
przyczyny, nie może być powodem naliczania kar umownych, o ile zostały dochowane terminy określone 
w ust. 2, 5, 6 i 7. 

10. Jeżeli to niezbędna dla realizacji sprzedaży Sprzedawca dokona, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, 
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz zobowiązany będzie niezwłocznie przekazać jeden 
egzemplarz zawartej umowy Kupującemu. 

§ 10.  [Przedstawiciel Stron Umowy oraz postanowienia końcowe] 

1. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 
1) adres korespondencyjny Sprzedawcy: …………………………………………………………………………………………………... 
2) adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: …………………………………………………………………………………. 
3) nr faksu Sprzedawcy: …………………… 
4) nr telefonu Sprzedawcy: …………………… 
5) imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Sprzedawcy: ……………………………………………………………………… 

a) adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………. 
b) nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe Gminy Strzelce Opolskie: 
1) adres korespondencyjny: pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; 
2) adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl; 
3) nr faksu: 77/461-22-88; 
4) nr telefonu: 77/404-93-00 do 06; 
5) imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Gminy Strzelce Opolskie: …………………………………………………… 

a) adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………. 
b) nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zestawienie i dane kontaktowe przedstawicieli Kupujących (Koordynatorów Gminnych) w poszczególnych 
Gminach zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do Umowy Generalnej. 
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§ 11. [Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne, odstąpienie od Umowy] 

1. Dany Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w przypadku niewykonania przez 
Sprzedawcę w terminie czynności, o których mowa w § 8 ust. 6 Umowy Generalnej, o ile spełniony został 
wymóg określony w § 8 ust. 8 Umowy Generalnej, w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
począwszy od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego, zgodnie z zapisami § 8 ust. 8 Umowy Generalnej. 

2. Sprzedawca ma prawo żądać od danego Kupującego zapłaty kary umownej, w przypadku niewykonania przez 
danego Kupującego w terminie czynności, o których mowa w § 8 ust. 4 lub ust. 7 Umowy Generalnej, o ile 
spełniony został wymóg określony w § 8 ust. 8 Umowy Generalnej, w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, począwszy od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego, zgodnie z zapisami § 8 ust. 8 
Umowy Generalnej. 

4. Gmina Strzelce Opolskie ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku nie wywiązania się w terminie z obowiązku, wynikającego z zapisów 

§ 3 ust. 3 i  5 Umowy Generalnej, to jest nie dotrzymania terminu przekazania zestawienia zużytej energii lub 

nie dotrzymania 10 dniowego terminu przekazania skorygowanego zestawienia bądź nie usunięcia wszystkich 

wskazanych uchybień i braków. 

5. Strony Umowy, mają również prawo żądać zapłaty kar umownych, w okolicznościach i wysokości określonej 

w umowie szczegółowej, zawartej zgodnie z zapisami § 8 Umowy Generalnej. 

6. W przypadku poniesienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

Generalnej, przewyższającej wysokość kar umownych, Sprzedawca i każdy z Kupujących może żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, chyba że naruszenie 

obowiązków umownych nastąpiło wskutek okoliczności, za które druga Strona nie ponosi odpowiedzialności, 

w szczególności w przypadku zajścia siły wyższej albo awarii w sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej OSD, 

a także przez czas usuwania ich skutków, jak również w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 

lub poborze energii elektrycznej, w tym wstrzymania dostaw z inicjatywy OSD na podstawie umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

§ 12. [Rozwiązanie umowy] 

1. Umowa Generalna ulega rozwiązaniu z winy Sprzedawcy, w przypadku utraty przez Sprzedawcę możliwości 
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej Kupującemu, w szczególności na skutek utraty koncesji na obrót 
energią elektryczną, wstrzymania przez odpowiedni podmiot usługi przesyłu energii lub innego powodu.  

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego skutecznego powiadomienia Kupujących o utracie możliwości 
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż 7 dni, licząc do dnia 
zaprzestania sprzedaży. 

3. Sprzedawcy lub Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy szczegółowej, zawartej na podstawie 
niniejszej Umowy Generalnej, z winy odpowiednio Sprzedawcy lub Kupującego, w przypadku realizacji 
postanowień umowy szczegółowej, niezgodnie z którymkolwiek jej zapisem Umowy Generalnej, umowy 
szczegółowej lub SIWZ, pomimo wcześniejszego wezwania. 

4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania danej umowy szczegółowej za porozumieniem Stron. 

§ 13. [Wstrzymanie dostarczania energii] 

1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej dla Kupującego występując z wnioskiem do OSD 
o wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej. Podstawą do wystąpienia Sprzedawcy z wnioskiem 
o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej dla Kupującego jest bezskuteczne wezwanie do zapłaty zaległych 
należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie z jednoczesnym powiadomieniem Kupującego na piśmie 
o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.  

2. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaży energii elektrycznej do Kupującego nie wcześniej niż w terminie 14 dni 
roboczych po upływie dodatkowego terminu płatności. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Kupującego 
może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 
elektrycznej wskutek naruszenia przez Kupującego warunków umowy i przepisów ustawy Prawo energetyczne 
i Kodeksu Cywilnego. 
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§ 14. [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiany treści Umowy Generalnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy Generalnej rozstrzygać będzie właściwy dla Gminy Strzelce 

Opolskie Sąd Powszechny. 
4. Umowę sporządzono w wersji elektronicznej. 

 

 

     
 (W imieniu Kupujących)   (Sprzedawca) 
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Załącznik Nr 1 do Umowy Generalnej – Wykaz Kupujących 

Lp. Nazwa Odbiorcy Końcowego Adres Odbiorcy Końcowego NIP Gmina 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 



46 SIWZ – Projekt Umowy Generalnej (ZP.271.1.6.2020) 
 

 

 

 



 

SIWZ – Projekt Umowy Generalnej (ZP.271.1.6.2020 47 
 

Załącznik Nr 2 do Umowy Generalnej – Zestawienie i dane kontaktowe przedstawicieli Kupujących – 

Koordynatorów Gminnych w poszczególnych Gminach 

Lp. Gmina Adres Gminy 
Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu 
Nr 

telefonu 
Adres e-

mail 

1.       

2.       

3.       
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Załącznik Nr 3 do Umowy - Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Kupujących. 

Lp. Gmina 
Nazwa Odbiorcy 

Końcowego 
NIP 

Dane dotyczące PPE 

Nazwa 
obiektu 

Adres PPE 
(obiektu) 

Miejscowość dla 
obiektu 

Nr identyfikacyjny 
PPE lub nr 

ewidencyjny 
Taryfa 

Termin 
rozpoczęcia 
sprzedaży  

Prognoza 
zapotrzebowania 

[kWh] 

Prognozowany  
koszty 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
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Załącznik Nr 4 do Umowy – Wzór umowy szczegółowej 

Umowa Szczegółowa nr …………………………. 

na zamówienie pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku 

Gmin Śląska Opolskiego”, 

zawarta pomiędzy: 
…………………………………. (NIP: ………………………, REGON: …………………….), zwaną w dalszej treści Umowy „Kupującym”, 
reprezentowaną przez: …………………………………………………….,  
a  
…………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………………., wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS ………………………. (NIP: ……………………………..; Regon:………………………., 
Kapitał zakładowy: …………………………………….. zł), zwaną w dalszej treści Umowy „Sprzedawcą”, reprezentowanym 
przez ………………………………………………………………………………..  
zwana dalej Umową Szczegółową, o poniżej określonej treści. 

Kupujący i Sprzedawca w dalszej treści niniejszej umowy, zwanej dalej Umową Szczegółową, zwani są również łącznie 
„Stronami Umowy” lub każdy z osobna „Stroną” bądź „Stroną Umowy”. 

§ 1. [Definicje] 

Użyte w niniejszej Umowie Generalnej pojęcia oznaczają: 
1) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.); 
2) Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. 

zm.); 
3) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106 i póź. zm.); 
4) Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 

z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy (w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego – Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.); 

5) Umowy Generalna – umowa o zamówienie publiczne zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi, należącymi 
do VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiąca podstawę zawarcia niniejszej Umowy 
Szczegółowej; 

6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana również SIWZ) – dokument na podstawie, którego 
przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania, sporządzony zgodnie 
z przepisami ustawy PZP; 

7) Operator Systemu Dystrybucyjnego (zwany również OSD) – przedstawicielstwo energetyczne posiadające 
koncesje na dystrybucje energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym 
systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 
systemami elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego; 

8) Odbiorca Końcowy (zwany również Kupującym) –odbiorca energii elektrycznej kupujący energię na własny 
użytek (Uczestnik Rynku Detalicznego), uczestnik wspólnego postępowania prowadzonego w ramach Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

9) Punkt poboru energii (zwany również PPE) –punktu poboru (adres), do którego dostarczana jest energia 
elektryczna (wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ); 

10) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a OSD określająca prawa 
i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Kupującego usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

11) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy 
lub energii elektrycznej; 
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12) Dane pomiarowe – dane zużycia energii elektrycznej przekazywane przez OSD, na podstawie, których następuje 
rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Kupującego w ramach Umowy Generalnej. 

13) IRiESD – dokument o nazwie „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, opracowany dla sieci 
elektroenergetycznej, dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, określająca szczegółowe warunki 
korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej, dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
lub każdorazowy dokument Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiadający w swojej treści dokumentowi, 
o jakim mowa powyżej; 

14) Procedura zmiany sprzedawcy (zwany również PZS) – procedura szczegółowo opisana w IRiESD danego OSD; 
15) Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron Umowy Generalnej, 

uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży energii elektrycznej w całości lub w części, na stałe lub na 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron 
Umowy. 

§ 2.  [Postanowienia wstępne] 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w Prawie energetycznym oraz zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Szczegółowej 
jak również Umowy Generalnej i SIWZ. 

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną. 
3. Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej, do PPE Kupującego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 
4. Sprzedawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez niego 

niniejszej Umowy Szczegółowej. 
5. Obowiązkiem Sprzedawcy jest spełnienie w czasie obowiązywania Umowy Szczegółowej wszystkich prawnych 

i faktycznych wymogów uprawniających do świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej. 

§ 3. [Przedmiot umowy] 

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy Szczegółowej jest § 8 Umowy Generalnej Nr 2/1/ZP/2020 zawartej 
w Strzelcach Opolskich, w dniu …………………………. (zwanej dalej Umową Generalną). 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy Szczegółowej jest: 
1) sprzedaż energii elektrycznej i przeniesienie własności sprzedanej energii w PPE (wymienionych 

w załączniku nr 2 do Umowy Szczegółowej), według rzeczywistego zapotrzebowania, 
2) zapewnienie bilansowania handlowego, 
3) przeprowadzenie w imieniu Kupującego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem procedury zmiany 

sprzedawcy dla wszystkich PPE, na zasadach określonych w IRiESD oraz odpowiednio do dyspozycji 
określonych w załączniku nr 3 do Umowy Generalnej i otrzymanym pełnomocnictwem, procedury: 

a) wypowiedzenia dotychczasowemu sprzedawcy umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 
kompleksowej 

b) zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
3. Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej 

do lokalnego OSD, z którym Kupujący posiadają lub będą posiadać na dzień rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowej oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w Umowie 
Generalnej i SIWZ. 

§ 4. [Termin wykonania Umowy] 

1. Umowa Szczegółowa została zawarta na czas oznaczony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2021 roku. 
2. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla danego punktu PPE określony został w Załączniku nr 3 

do Umowy Generalnej, przy czym dla PPE dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, nie zostały jeszcze 
zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin ten jest terminem orientacyjnym. 
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3. Warunkiem rozpoczęcia przez Sprzedawcę sprzedaży w danym terminie jest posiadanie przez Kupującego 
zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez Kupującego układów 
pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna. 

4. Terminy rozpoczęcia sprzedaży, o których mowa w ust. 2, mogą ulec przesunięciu tylko i wyłącznie z przyczyn 
niezawinionych przez Sprzedawcę, a w szczególności, gdy: 
1) nie nastąpi pozytywne zakończenie procedury zmiany sprzedawcy;  
2) nie nastąpi skuteczne rozwiązanie obowiązującej umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej; 
3) nastąpi opóźnienie w zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD. 

5. W przypadkach przesunięcia terminu rozpoczęcia sprzedaży, o których mowa w ust. 4, nie mają zastosowania 
zapisy dotyczące kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 Umowy Szczegółowej. 

§ 5. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 

1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczenia energii elektrycznej 
do danego PPE są ceny jednostkowe dla poszczególnych taryf zaoferowane przez Sprzedawcę w postępowaniu 
przetargowym i określone w § 5 ust. 1 Umowy Generalnej: 

2. Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do danego PPE obliczone na 
podstawie następującej formuły: 

𝑊𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑃𝐸 = (∑(𝐷𝑖 ∙ 𝐸𝑖)

𝑚

𝑖

) + 𝑛 ∙ 𝐴 

gdzie: Di – cena jednostkowa sprzedaży energii dla danej strefy danej grupy taryfowej; 
Ei – ilość faktycznie zużytej energii el. dla danej strefy czasowej, ustalona na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych; 
m  – ilość stref w danej taryfie. 
n  – okres rozliczeniowy – ilość miesięcy; 
A  – miesięczna opłata handlowa dla danej grupy taryfowej. 

§ 6. [Rozliczenie i zasady płatności] 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych zgodnych 
z umowami o świadczenie usług dystrybucji, które Kupujący zawarł lub zawrze z OSD, przy czym jeżeli okres 
rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc Sprzedawca może rozliczać się w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych odpowiednio: na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz w ostatnim 
miesiącu okresu rozliczeniowego na podstawie udostępnionych przez OSD danych pomiarowych dotyczących 
zużycia energii elektrycznej (rozliczenie). 

2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej będzie ustalane w oparciu o średnią wartość dobowego zużycia 
energii elektrycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym, a w przypadku braku danych o tym zużyciu, 
na podstawie planowanego (szacowanego) zużycia energii elektrycznej, wskazanego w SIWZ. 

3. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do skorygowania błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii 
elektrycznej, należność za zużyta energię elektryczną zostanie określona na podstawie średniego dobowego 
zużycia energii elektrycznej, obliczanego na podstawie zużycia energii elektrycznej prawidłowo wskazanego 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożonego przez liczbę dni 
okresu, którego dotyczy korekta faktury, uwzględniając w wielkości korekty sezonowość poboru energii 
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

4. 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. 

5. Sprzedawca wystawi faktury za zużytą energię elektryczną, oddzielnie dla każdego załącznika do niniejszej 
Umowy Szczegółowej, ujmującego daną grupę PPE. W każdym z załączników określone są dane niezbędne do 
wystawienia faktury, to jest nabywca/płatnik i jego NIP, adresat i odbiorca faktury oraz numery identyfikacyjne 
poszczególnych PPE, przy czym wymaga się aby nazwa adresata/odbiorcy faktury zastała odnotowana na 
fakturze, na przykład pod pozycją „Adresat”, „Odbiorca faktury” lub „Adres korespondencyjny” bądź też 
w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu. 
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6. Faktury, o których mowa w ust. 5, zostaną wystawione przez Sprzedawcę po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD lub prognozowanego zużycia energii 
elektrycznej, zgodnie z zapisami ust. 2 i przekaże ją Kupującemu. Załącznikiem do faktury jest zestawienie 
zawierające co najmniej szczegółowe wyliczenie należności netto i brutto oddzielnie dla każdego PPE. 

7. Należność Sprzedawcy będzie regulowana przez Kupującego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 
w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy, wskazany na fakturze lub fakturze korygującej, w terminie 
do 18 dni licząc od dnia wystawienia faktury, o ile faktura zostanie dostarczona do siedziby Kupującego 
najpóźniej piątego dnia kalendarzowego po wystawieniu. Jeżeli faktura zostanie dostarczona do siedziby 
Kupującego później niż piątego dnia, licząc od dnia wystawienia, Kupujący dokona płatności najpóźniej 
czternastego dnia, licząc od dnia, w którym faktura dotarła do siedziby Kupującego. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów 
w wymaganym załącznika do faktury lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do 
prawidłowości wystawionej faktury, Kupujący wystąpi do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres wskazany 
w § 9 ust. 3 Umowy Szczegółowej, z żądaniem odpowiednio: korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. 
Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć stosowną informację lub wyjaśnienie droga elektroniczną, 
jednak nie później niż w terminie 3 dni.  

9. W przypadkach wymienionych w ust. 8, płatność należności, o której mowa w ust. 7, zostaje wstrzymana 
i nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania odpowiednio: faktury korygującej, uzupełniana 
brakującego lub posiadającego błędy załącznika do faktury, bądź wyjaśnienia wątpliwości, przy czym 
w opisanych okolicznościach nie maja zastosowania zapisy ust. 10, to jest Sprzedawca nie może obciążyć 
Kupującego odsetkami za opóźnienie w płatności. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie należności za sprzedaż energii elektrycznej, wynikającego z winy Kupującego, 
Sprzedawca może obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy 
czym wstrzymanie płatności, o których mowa w 9, nie może być uznane jako opóźnienie w zapłacie należności. 

11. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
12. Całkowite ryzyko związane ze wskazaniem na fakturze niewłaściwego rachunku bankowego ponosi 

Sprzedawca, w szczególności Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki dokonania wpłat 
na błędny rachunek wskazany na fakturze. 

§ 7. [Prawa i obowiązki Stron Umowy] 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego. 

2. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za niedostarczenie energii elektrycznej do PPE Kupujących w przypadku klęsk żywiołowych, awarii w systemie 
oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są 
w odpowiednich umowach o świadczenie usług dystrybucji. 

4. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi przepisami 
Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej 
w Prawie energetycznym. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 
sprzedanej energii elektrycznej. 

6. Wynagrodzenie Sprzedawcy za przejęcie odpowiedzialności za bilansowanie handlowe zostało uwzględnione 
w cenach jednostkowych, określonych w Umowie Generalnej i Kupujący nie będzie ponosił jakichkolwiek 
innych, dodatkowych kosztów z tym związanych. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy Szczegółowej ważną koncesję 
na obrót energią elektryczną oraz stosowną umowę dystrybucji z OSD, umożliwiająca sprzedaż energii 
elektrycznej, do PPE Kupującego. 

8. Sprzedawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków IRiESD OSD bądź 
umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD, a za ewentualne opóźnienia z tym 
związane Kupujący nie będzie ponosić jakichkolwiek konsekwencji. 

9. Kupujący zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Szczegółowej 
stosowne umowy o świadczenie usług dystrybucji, zawarte z OSD. 

10. Moc umowna (zamówiona), warunki jej zmiany jak również miejsca dostarczenia energii elektrycznej do PPE 
Kupującego określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji. 
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11. Ilość energii elektrycznej odbieranej przez Kupującego będzie zależeć od rzeczywistych potrzeb Kupującego 
i może nawet znacząco różnić się od ilości szacowanej (być mniejsza lub większa od szacowanej), co nie może 
być powodem ponoszenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat czy 
wynagrodzenia rekompensacyjnego, poza wynagrodzeniem określonym zgodnie z zapisami § 5 Umowy 
Szczegółowej. 

12. Kupujący mają prawo do zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, wskazanych w Załączniku 

do Umowy Szczegółowej, w przypadkach: zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu 

użytkowania albo zamknięcia punktów poboru energii. 

13. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 12, nie wymaga zmiany Umowy Szczegółowej, to jest nie mają 

zastosowania zapisy § 11 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 Umowy Szczegółowej. Kupujący zobowiązany jest jedynie do 

przekazania Sprzedawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem stosownej informacji. 

14. Zakupiona energia elektryczna, zużywana będzie wyłącznie na potrzeby Kupującego. 

15. Kupujący zobowiązany jest do: 

1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy 
Generalnej i Umowy Szczegółowej, 

2) przekazywania Sprzedawcy informacji, istotnych dla realizacji Umowy Generalnej i Umowy Szczegółowej, 
w szczególności o zmianach umowy o świadczenie usług dystrybucji mających wpływ na realizację tych 
umów. 

16. Strony Umowy 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 energię. 

§ 8. [Procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązania umów sprzedaży i kompleksowych] 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury „zmiany sprzedawcy” oraz jeżeli to niezbędne 
procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedur zawarcia nowych umów na 
świadczenie usług dystrybucji. 

2. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady 
i terminy przekazania oraz sprawdzania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych czynności, 
zostały opisane zostały Umowie Generalnej (w tym w § 9). 

§ 9. [Przedstawiciele Stron Umowy] 

1. Przedstawicielem Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w zakresie niniejszej Umowy Szczegółowej jest: 
1) imię i nazwisko oraz funkcję osoby: ……………………………………………………………………… ; 
2) adres pocztowy: …………………………………………………………………………………………………... ; 
3) nr telefonu komórkowego: …………………… ; 
4) nr telefonu stacjonarnego: …………………… ; 
5) nr faksu: …………………… . 

2. Przedstawicielem Sprzedawcy do kontaktów z Kupującym w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 
Szczegółowej jest: 
1) imię i nazwisko oraz funkcję osoby: ………………………………………………………………………  
2) adres pocztowy: …………………………………………………………………………………………………... 
3) nr telefonu stacjonarnego: …………………… ; 
4) nr faksu: …………………… .  

3. Sprzedawca ustanawia do kontaktów z Kupującym w zakresie realizacji płatności : 
1) adres pocztowy: …………………………………………………………………………………………………... 
2) nr telefonu stacjonarnego: …………………… ; 
3) nr faksu: …………………… .  

4. Strony Umowy Szczegółowej zobowiązane są do niezwłocznego, poinformowanie drugą Stronę o zmianie 
danych kontaktowych, w szczególności  adresów poczty elektronicznej bądź numerów telefonu lub faksu. 
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5. Strony Umowy, jeżeli nie jest to inaczej określone w niniejszej Umowie Szczegółowej, przekazują wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje, zgodnie z własnym wyborem, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
przy czym w przypadku przekazania korespondencji, o której mowa, faksem lub drogą elektroniczną każda ze 
Stron Umowy na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.  

§ 10. [Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne] 

1. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zapłaty kary umownej, w wysokości 25 % kwoty, obliczonej na 
zasadach określonych w ust. 3, w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu dostarczania energii elektrycznej do 
danego punktu PPE, w terminie określonym w załączniku nr 3 do Umowy Generalnej, z powodu nie złożenia 
przez Kupującego, pomimo wezwania Sprzedawcy, o którym mowa w § 9 ust. 8 Umowy Generalnej, 
wymaganego pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 12 Umowy Szczegółowej), co uniemożliwiało 
przeprowadzenie procedury „zmiany sprzedawcy” i rozpoczęcia dostawy energii do danego PPE, chyba, że 
Kupujący wykaże, że opóźnienie nie wynika z jego winy. 

2. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w wysokości 25 % kwoty, obliczonej na 
zasadach określonych w ust. 3, w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu dostarczania energii elektrycznej do 
danego punktu PPE, w terminie określonym w załączniku nr 3 do Umowy Generalnej, pomimo przyjęcia przez 
Sprzedawcę pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy chyba, że Sprzedawca 
wykaże, że opóźnienie nie wynika z jego winy. 

3. Podstawą do obliczenia wysokości kary umownej za opóźnienie w rozpoczęciu dostawy energii do danego PPE 
jest kwota obliczona, jako iloczyn: odpowiedniej ceny jednostkowej netto (zgodnie z taryfą), szacowanej, 
prognozowanej ilości zużycia energii elektrycznej dla danego PPE określonej w załączniku nr 3 do Umowy 
Generalnej oraz długości okresu w którym nie realizowana była sprzedaż, podzielony przez planowany czas 
sprzedaży, wynikający z zapisów załącznika, o którym mowa, to jest wedle formuły: 

𝑊𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑘𝑎𝑟𝑦 = (𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛. ) ∙ (𝑆𝑧𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść) ∙
(𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑝óź𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎)

(łą𝑐𝑧𝑛𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠)
 

4. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości równej 20 % kwoty wyliczonej zgodnie z formułą 
wskazaną w ust. 7, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Szczegółowej, którejkolwiek ze Stron, 
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, w szczególności zaprzestania przez Sprzedawcę 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej. 

5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości równej 20 % kwoty wyliczonej zgodnie z formułą 
wskazaną w ust. 7, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Szczegółowej, którejkolwiek ze Stron, 
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy 
PZP.  

6. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną, w wysokości równej 0,2 % kwoty wyliczonej zgodnie z formułą 
określoną w ust. 7, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przekazaniu informacji, o której mowa w § 11 
ust. 2 Umowy Szczegółowej. 

7. Podstawą do obliczenia wysokości kary umownej, za odstąpienie od Umowy Szczegółowej i nieprzekazania 
w terminie przez Sprzedawcę informacji o utracie możliwości świadczenia sprzedaży, jest kwota obliczona, 
jako suma iloczynów: odpowiednio ceny jednostkowej netto (zgodnie z planowaną taryfą) i  szacowanej, 
prognozowanej ilości zużycia energii elektrycznej dla wszystkich PPE objętych niniejszą Umową Szczegółową 
(w załączniku do Umowy Szczegółowej), to jest wedle formuły: 

𝑊𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑘𝑎𝑟𝑦 = ∑(𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛. ) ∙ (𝑆𝑧𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść)

𝑖

 

8. Strony są uprawniony do łącznego naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych 
w niniejszej Umowie Szczegółowej kar umownych z innych tytułów, przy czym limit kar umownych, jakich 
Strona może żądać z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 30 % kwoty wyliczonej zgodnie 
z formułą określoną w ust. 7. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
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10. W przypadku poniesienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
Szczegółowej, przewyższającej wysokość kar umownych, Sprzedawca i Kupujący może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, chyba że naruszenie obowiązków 
umownych nastąpiło wskutek okoliczności, za które druga Strona nie ponosi odpowiedzialności, 
w szczególności w przypadku zajścia siły wyższej albo awarii w sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej OSD, 
a także przez czas usuwania ich skutków, jak również w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 
lub poborze energii elektrycznej, w tym wstrzymania dostaw z inicjatywy OSD na podstawie umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

§ 11. [Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy] 

1. Umowa Szczegółowa ulega rozwiązaniu z winy Sprzedawcy, w przypadku utraty przez Sprzedawcę 
możliwości świadczenia sprzedaży energii elektrycznej Kupującemu, w szczególności na skutek utraty 
koncesji na obrót energią elektryczną, wstrzymania przez odpowiedni podmiot usługi przesyłu energii 
lub innego powodu.  

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego skutecznego powiadomienia Kupującego, o utracie możliwości 
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie 7 dni, 
licząc do dnia zaprzestania sprzedaży. 

3. Stronie Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Szczegółowej z winy drugiej Strony, w przypadku 
realizacji postanowień umowy szczegółowej, niezgodnie z którymkolwiek jej zapisem Umowy Generalnej, 
umowy szczegółowej lub SIWZ, pomimo wcześniejszego wezwania 

4. Dopuszcza się możliwość rozwiązanie niniejszej Umowy Szczegółowe za porozumieniem Stron. 
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 10 ust. 5, 6 i 10 Umowy 

Szczegółowej. 

§ 12. [Wstrzymanie dostarczania energii] 

1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej dla Kupującego występując z wnioskiem do OSD 
o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Podstawą do wystąpienia Sprzedawcy z wnioskiem o wstrzymanie 
dostaw energii elektrycznej dla Kupującego jest bezskuteczne wezwanie do zapłaty zaległych należności 
w dodatkowym dwutygodniowym terminie z jednoczesnym powiadomieniem Kupującego na piśmie o 
zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.  

2. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaży energii elektrycznej do Kupującego nie wcześniej niż w terminie 14 dni 
roboczych po upływie dodatkowego terminu płatności. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Kupującego może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 
elektrycznej wskutek naruszenia przez Kupującego warunków Umowy Szczegółowej i przepisów Prawo 
energetyczne i Kodeksu Cywilnego. 

§ 13. [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiany treści niniejszej Umowy Szczegółowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Szczegółowa mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Szczegółowej rozstrzygać będzie właściwy 
dla Kupującego Sąd Powszechny. 

4. Umowę sporządzono w wersji elektronicznej 

     
 (Kupujący)   (Sprzedawca) 
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Załącznik Nr 1 do Umowy Szczegółowej nr ………………  - Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Kupującego 

Nabywca/płatnik  

NIP  

Adresat, odbiorca faktury  

 

Lp. Nazwa obiektu Adres PPE (obiektu) Miejscowość dla obiektu 
Nr identyfikacyjny PPE lub 

nr ewidencyjny 
Taryfa 

Prognozowany  
koszty 
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Załącznik Nr 5 do Umowy Generalnej – Wzory dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenie przez 

Sprzedawcę procedury „zmiany sprzedawcy” oraz procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub 

kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji. 
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Załącznik Nr 6 do Umowy Generalnej – Wzór informacji o ilości sprzedanej na podstawie Umowy 

Generalnej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE 

Lp. 

Gmina, w 

której ma 

siedzibę 

odbiorca 

końcowy 

Nazwa 

odbiorcy 

końcowego 

Numer 

identyfikacyjny 

PPE 

Łączna 

ilość 

sprzedanej 

energii 

ilość sprzedanej energii w: 

Okres 

sprzedaży I strefie 

czasowej 

II strefie 

czasowej 

III strefie 

czasowej 

[-] [-] [-] [-] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [miesiąc] 
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Część IV SIWZ – Załączniki 

Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1. Wykaz Odbiorców Końcowych, członków Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego 

Załącznik nr 2. Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych. 

Załącznik nr 3. Projekty wzorów dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenie przez Sprzedawcę 

procedury „zmiany sprzedawcy” oraz procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub 

kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług 

dystrybucji. 
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