Gmina Strzelce Opolskie
pl. Myśliwca 1,
47-100 Strzelce Opolskie
działająca w imieniu własnym oraz na podstawie
zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Członków
XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska
Opolskiego.

Telefon: 77/404-93-00 do 06,
Strona internetowa: http://bip.strzelceopolskie.pl/
http://bip.strzelceopolskie.pl/Zamowienia/index.html
Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
dla zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Sprzedaż energii elektrycznej
w 2023 roku odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku
Gmin Śląska Opolskiego (ZP.271.1.3.2022)

Burmistrz
Tadeusz Goc

Strzelce Opolskie: 8 lipca 2022 rok

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Termin składania ofert: 9 sierpnia 2022 roku
Adres ePUAP (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich): /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek (przetargi@strzelceopolskie.pl; 77/404-93-38)
Tryb: przetargu nieograniczonego.
Wartość zamówienia przekracza próg unijny, określony na podstawie art. 3 ustawy PZP
Wadium: 100 000 zł.

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym
na zasadach określonych w ustawie PZP na zadanie pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku
odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego”.
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Część I SWZ – informacje wstępne
Nazwa i adres Zamawiającego
1.1.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Strzelce Opolskie, działająca w imieniu własnym oraz na podstawie
zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych XI Grupy Zakupowej Związku
Energetycznej Gmin Śląska Opolskiego.

1.2.

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

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

1.6.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

1.7.

Adresy stron internetowych prowadzonego postępowania:
•

http://bip.strzelceopolskie.pl (adres główny)

•

http://bip.strzelceopolskie.pl/Zamowienia/nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznyc
h.html (adres szczegółowy)

oraz
•
1.8.

1.9.

https://miniportal.uzp.gov.pl/ i https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres komunikacji)

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
•

http://bip.strzelceopolskie.pl (adres główny),

•

http://bip.strzelceopolskie.pl/Zamowienia/nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznyc
h.html (adres szczegółowy).

Adres ePUAP – Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka.

Numer referencyjny
Zainteresowani postępowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na znak: ZP.271.1.3.2022 lub numerem ogłoszenia (TED).

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami
Tabela 2 – osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami

Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe:
Numer telefonu
Adres internetowy (e-mail)
Numer pokoju
Godziny, w których udzielane są
informacje dotyczące przetargu
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Znaczenie niektórych użytych w dokumentach terminów
(1)

Ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1121 z późn. zm.);

(2)

Specustawa sankcyjna – ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

(3)

Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020,
poz. 1740 z późn. zm.);

(4)

Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r poz. 931);

(5)

Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 716 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.);

(6)

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – ustawa z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299);

(7)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

(8)

Ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 i późn. zm.);

(9)

Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913);

(10)

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.);

(11)

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 roku poz. 2207);

(12)

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – ustawa z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.)

(13)

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu – ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 z późn. zm.);

(14)

Rozporządzenie 2022/576 – rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 roku, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 111 z 8 kwietnia 2022, str. 1)
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(15)

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – rozporządzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku poz. 2415);

(16)

Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku poz. 2452);

(17)

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;

(18)

Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności – rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2247 z późn. zm.);

(19)

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);

(20)

Obwieszczenie w sprawie aktualnych progów unijnych – Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości
w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub
konkursów (M.P. 2021 poz. 1177);
oraz

(21)

cena (cena jednostkowa) – należy rozumieć jak to zdefiniowano w art. 7 pkt. 1 ustawy PZP;

(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)

cyfrowe odwzorowanie – to dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału;

(24)

członek Grupy Zakupowej – członek XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska
Opolskiego,

który

przystąpił

do

Porozumienia

w

sprawie

wspólnego

przygotowania

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę (zakup) energii elektrycznej
na 2023 rok, na rzecz XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego,
wymieniony w załączniku nr 1 do SWZ;
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(25)

dokument elektroniczny – należy rozumieć tak jak to zdefiniowano w art. 3 pkt. 2 Ustawa
o informatyzacji, w szczególności dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość
znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na
informatycznym nośniku danych, przy czym elektroniczna kopia dokumentu, spełniająca przesłanki
określone w rzeczonym przepisie art. 3 pkt. 2 stanowić będzie dokument elektroniczny;

(26)

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;

(27)

forma elektroniczna – forma dokonania czynności prawnej, o której mowa w art. 781 KC,
w szczególności oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;

(28)

ID postępowania – numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal;

(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)

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;

(31)

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

(32)

lider/pełnomocnik – jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
posiadającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych wykonawców;

(33)

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;

(34)

odbiorca końcowy (zwany również kupującym) –odbiorca energii elektrycznej kupujący energię na
własny użytek (Uczestnik Rynku Detalicznego);

(35)

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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(36)

okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do
pomiaru mocy lub energii elektrycznej;

(37)

postać elektroniczna – informacja zapisana na różnych nośnikach do odczytania której należy użyć
środków technicznych zapisujących informację binarnie, a interpretacji i wyświetlenia
(wydrukowania) w formie czytelnej dla człowieka dokonuje się za pomocą odpowiedniego
oprogramowania interpretującego binarne zapisy.

(38)

procedura zmiany sprzedawcy (zwany również procedurą ZS) – procedura szczegółowo opisana
w IRiESD danego OSD;

(39)

punkt poboru energii (zwany również PPE) – punktu poboru energii elektrycznej (adres) z układem
pomiarowym, do którego dostarczana będzie zakupiona energia elektryczna;

(40)

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

(41)

środki 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;

(42)

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;

(43)

wykonawca – wykonawca w rozumieniu ustawy PZP (osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego);

(44)

zamawiający – członek Grupy Zakupowej wymienieni w załączniku nr 1 do SWZ, w imieniu i na rzecz
których działa Gmina Strzelce Opolskie, na podstawie zawartego Porozumienia Członków XI Grupy
Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego.

(45)

zasada TPA (z ang. Third Party Access) - zasada dostępu stron trzecich. Polega ona na udostępnieniu
przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim, tj. innym sprzedawcom
energii elektrycznej, w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz klientów
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Część II SWZ – Informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach jego realizacji
Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV
Tabela 3 CPV

Główny przedmiot
09310000-5

Elektryczność

Opis i zakres zamówienia
6.1.

Nazwa zamówienia: Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku odbiorcom końcowym XI Grupy
Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego.

6.2.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2023 roku, odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej
Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

6.3.

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 355 odbiorcom końcowym w okresie
nie dłuższym niż od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym
zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 509, natomiast łączne
prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych
zamówieniem wynosi ok. 62 GWh, przy sumarycznej mocy umownej wynoszącej ok. 192 MW.
Tabela 4 - Zestawienie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ilości PPE dla wszystkich odbiorców końcowych
w zależności od grupy taryfowej.

Lp.

Taryfa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B11
B21
B22
B23
C11
C12a
C12b
C21
C22a
C22b
G11
G12
O11
O12
R

Szacowane zapotrzebowanie na energię el. dla
wszystkich odbiorców końcowych [kWh]
Strefa I
Strefa II
Strefa III

Razem
Razem dla wszystkich stref
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392 099
1 622 226
1 190 712
852 109
15 884 285
1 910 154
4 875 670
6 279 757
750 719
249 368
428 984
16 503
143 254
2 606 752
4 835
37 207 427

2 298 972
878 888

3 088 357

3 754 040
7 794 271
1 575 192
90 448
15 147
5 217 067
21 624 025
61 919 809

3 088 357

Ilość
PPE
10
11
10
16
2 137
478
1 596
77
15
5
322
24
9
795
4
5 509
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Tabela 5- 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

1

Strzelce Opolskie

2
3
4
5

Cisek

6

Dobrzeń Wielki

7

Domaszowice

8

Strefa II

Strefa III

Razem

4 137 116

3 234 739

320 488

7 692 343

Biała

548 998

310 193

0

859 191

Bierawa

558 622

742 103

0

1 300 725

Byczyna

644 474

180 308

0

824 782

427 929

215 087

0

643 016

1 463 396

535 977

774 920

2 774 293

139 375

141 863

0

281 238

Głuchołazy

1 626 678

1 610 737

0

3 237 415

9

Gogolin

3 219 685

425 107

0

3 644 792

10

Grodków

1 964 101

928 846

631 284

3 524 231

11

Kamiennik

199 264

201 644

0

400 908

12

Kluczbork

4 011 008

2 216 684

605 510

6 833 202

13

Komprachcice

502 564

378 064

0

880 628

14

Korfantów

834 888

542 975

0

1 377 863

15

Lasowice Wielkie

409 625

441 078

0

850 703

16

Lewin Brzeski

584 205

524 691

0

1 108 896

17

Lubsza

858 984

387 458

0

1 246 442

18

Łambinowice

792 647

232 122

0

1 024 769

19

Łubniany

347 672

129 716

0

477 388

20

Namysłów

2 052 381

1 499 121

0

3 551 502

21

Olesno

1 384 682

1 193 714

472 996

3 051 392

22

Olszanka

456 068

197 292

0

653 360

23

Otmuchów

1 199 357

1 087 548

0

2 286 905

24

Pakosławice

279 760

170 481

0

450 241

25

Pawłowiczki

310 631

277 774

0

588 405

26

Pokój

527 286

168 196

0

695 482

27

Polska Cerekiew

590 121

502 156

150 882

1 243 159

28

Reńska Wieś

475 730

280 839

0

756 569

29

Skarbimierz

168 776

369 735

0

538 511

30

Skoroszyce

344 561

268 466

132 277

745 304

31

Świerczów

283 388

43 902

0

327 290

32

Tułowice

546 657

146 992

0

693 649

33

Walce

506 957

193 278

0

700 235

34

Wilków

142 056

39 557

0

181 613

35

Wołczyn

1 453 840

684 012

0

2 137 852

36

Zawadzkie

1 919 108

582 402

0

2 501 510

37

Zdzieszowice

1 294 837

539 168

0

1 834 005

37 207 427

21 624 025

3 088 357

61 919 809

Razem

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.
6.4.
6.4.1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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;

•

gospodarstwo domowe (odbiorcy, o których mowa w art. 3 pkt. 13b ustawy Prawo
energetyczne).
Tabela 6- Zestawienie szacowanego zapotrzebowania w zależności od rodzaju odbioru.

Lp.
1

2
3
4

Rodzaj
Oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk
sportowych, uliczna sygnalizacja świetlna
i monitoring
Budynki, lokale, obiekty – użyteczności
publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, …),
lokale użytkowe
Urządzenia, instalacje wodociągowokanalizacyjne i ciepłownicze, baseny oraz inne
Gospodarstwo domowe (odbiorcy, o których
mowa w art. 3 pkt. 13b ustawy Prawo
energetyczne)
Razem

6.4.2.

6.4.4.

Strefa I

Strefa II

8 531 968 13 404 225

Strefa III

Razem

0 21 936 193

14 555 264

2 162 217

150 882 16 868 363

14 060 026

6 025 071

2 937 475 23 022 572

96 969

32 512

37 207 427 21 624 025

0

129 481

3 088 357 61 919 809

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:
•

6.4.3.

Szacowane zapotrzebowanie [kWh]

procedur wypowiedzenia umów sprzedaży i umów kompleksowych,

• procedur zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
tak aby skutecznie rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej w określonym terminie.
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach umowy.
Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie i przekazanie drogą elektroniczną, informacji
o ilości sprzedanej energii elektrycznej poszczególnym Członkom XI Grupy Zakupowej, w formie
tabeli zapisanej w pliku cyfrowym 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;
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•

numer identyfikacyjny PPE;

•

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

•

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

Dopuszcza się sporządzenie jednej tabeli dla całej Grupy XI zakupowej energetycznej ZGŚO.
Tabela 7- Wzór informacji o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE

6.4.5.

Lp.

Gmina, w której
ma siedzibę
odbiorca
końcowy

Nazwa
odbiorcy
końcowego

Numer
identyfikacyjny
PPE

Łączna ilość
sprzedanej
energii

[-]

[-]

[-]

[-]

[kWh]

ilość sprzedanej energii w:
I strefie
czasowej

II strefie
czasowej

III strefie
czasowej

[kWh]

[kWh]

[kWh]

Okres
sprzedaży

[miesiąc]

Informacje, o których mowa sprzedawca zobowiązany będzie przekazać drogą elektroniczną
Związkowi Gmin Śląska Opolskiego na adres zgso@zgso.org.pl, nie później niż do 29 lutego 2024 r.
Procedura odbioru została opisana w projekcie umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych PPE (między innymi: adresy PPE i terminy
rozpoczęcia sprzedaży energii) zostały przedstawione w załączniku do SWZ („Wykaz punktów
poboru energii poszczególnych odbiorców końcowych”).

Warunki realizacji zamówienia
7.1.

Sprzedaż energii elektrycznej, w szczególności jej jakość i standard jakości obsługi, odbywać się
będzie na warunkach określonych przepisami prawa, w tym Prawie energetycznym.

7.2.

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.

7.3.

Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży do poszczególnych PPE w terminie
wskazanym w załączniku do SWZ („Wykaz punktów poboru energii poszczególnych odbiorców
końcowych”) jest dostosowanie przez odbiorcę końcowego układów pomiarowych do zasad TPA
(jeżeli taka zmiana jest konieczna).

7.4.

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.

7.5.

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.
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7.6.

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.

7.7.

Standardy jakościowe. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić realizując zamówienie standardy
jakościowe zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, przy czym regulacje
szczegółowe zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym część niniejszego dokumentu.

7.8.

Odbiorca końcowy będzie miał prawo, po udzieleniu zamówienia, do:
• zmniejszenia liczby PPE, wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ, 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.

Termin wykonania zamówienia
8.1.

Termin realizacji całego zakresu zamówienia: do 29 lutego 2024 r.

8.2.

Sprzedaż energii do poszczególnych PPE będzie realizowana w następującym okresie:

8.3.

•

termin rozpoczęcia sprzedaży 1 stycznia 2023 roku, lub późniejszy tak jak to zostało
określone dla danego PPE w załączniku nr 2 do SWZ (przy czym dla PPE dla których w chwili
zawarcia umowy, nie zostały jeszcze zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin
jest terminem orientacyjnym);

•

termin zakończenia: 31 grudnia 2023 roku.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę ZS dla poszczególnych PPE,
w terminach umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w planowanym czasie.

Rozwiązania równoważne
Nie dotyczy.

Gwarancja i rękojmia
Nie dotyczy.

Informację o przedmiotowych środkach dowodowych
Nie dotyczy – Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP
Nie dotyczy.
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Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60
i art. 121
Nie dotyczy.

Informacje dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom
Zgodnie z przepisem art. 462 ust. 1 ustawy PZP wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia, stanowiącego przedmiot zamówienia, podwykonawcom.

Informacje dotyczące ofert częściowych
15.1.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

15.2.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części.
Należy zauważyć, że Zamawiający dokonali podziału zamówienia, rozumianego jako zapewnienie
dostawy energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania i realizowania swoich zadań, na dwie
części: świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej.
Przedmiotowe zamówienia dotyczy drugiej tj. zakupu energii elektrycznej i nie zostaje podzielone
na mniejsze części, ponieważ właśnie ze względów ekonomicznych zamówienie realizowane jest
wspólnie dla dużej Grupy Zakupowej. Wspólne ubieganie się o zmówienie, dopuszczone
przepisami ustawy PZP daje możliwość uzyskania znacząco niższych kosztów w wyniku tzw. „efektu
skali - „większy wolumen – niższa cena”. Ponadto należy podkreślić, że wielkość wolumenu na
poziomie 60 GWh nie powinna stanowić o ograniczeniu konkurencyjności.

15.3.

Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę
Nie dotyczy.

15.4.

Maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna
liczbie części
Nie dotyczy.

Informacje dotyczące oferty wariantowej
16.1.

Informacje czy dopuszcza się możliwość złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

16.2.

Informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych
Nie dotyczy.

16.3.

Minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Nie dotyczy.
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Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie
wymagania
Nie dotyczy.

Wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP
Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat, od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP.

Informacje o dofinansowaniu zadania
Nie dotyczy.
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Część III SWZ – Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
21.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
21.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu;
21.1.2. nie podlegają wykluczeniu.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy PZP oraz
w innych przepisach prawa
23.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeżeli zachodzi przesłanka, o której mowa w:
23.1.1. art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP;
23.1.2. art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
23.1.3. art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP;
23.1.4. art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP;
23.1.5. art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP;
23.1.6. art. 109 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP;
23.1.7. art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP;
23.1.8. art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP;
23.1.9. art. 109 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP;
23.1.10. art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy PZP,
23.2.

Zamawiający wykluczy również z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa:
23.2.1. art. 7 ust. 1 Specustawy sankcyjnej;
23.2.2. art. 5k rozporządzenia 2022/576.

Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
24.1.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
24.1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
24.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
24.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
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24.2.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału: „uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów”.
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.

24.3.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału: „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.

24.4.

Sposób oceny spełnienia warunków „zdolności 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).

Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania
25.1.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP, tj. mający status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych
26.1.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,
zobowiązany będzie przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia
w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 10 dni, następujących, aktualnych na dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych:
26.1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału na dzień składania ofert
sporządzone na formularzu JEDZ (dotyczy również wszystkich wykonawców występujących
wspólnie oraz podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy);
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26.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie

26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

26.1.6.

26.1.7.

publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania
za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat zaświadczenie oraz dokument potwierdzający, że odpowiednio
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zaświadczenie albo
innym dokument oraz dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, chyba że dokument ten można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych (art. 127 ust. 1 ustawy PZP);
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
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c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia

mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP,
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy PZP;
j) art. 7 ust. 1 Specustawy sankcyjnej;
k) art. 5k rozporządzenia 2022/576.
26.1.8. aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo energetyczne;
26.1.9. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
26.1.10. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
26.2.

W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP, zastosowania
mają przepisy § 4 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

26.3.

Wymagane podmiotowe środki dowodowe sporządza się z uwzględnieniem zapisów 30.6 SWZ,
w formacie danych określonych w pkt. 30.7 SWZ i składa się w formie elektronicznej.

26.4.

Zamawiający, zamieścił w VI części SWZ wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania.
Wykonawca może, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego
formularze bądź wykorzystać inne druki.

Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne
27.1.

Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP, mają prawo wspólnie ubiegać się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego.
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27.2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w szczególności ustanawiają pełnomocnika do
ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo te sporządza się z uwzględnieniem zapisów 30.6 SWZ, w formacie danych
określonych w pkt. 30.7 SWZ i składa się w formie elektronicznej.
Przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone wraz z ofertą.

27.3.

W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej, warunki udziału, określone w punkcie
24.1 SWZ, 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. 24.2 SWZ musi spełniać wykonawca lub wykonawcy, który będzie czynnie realizować
sprzedaż energii;

•

w pkt. 24.3 SWZ musi spełniać jeden wykonawca lub łącznie kilku bądź wszyscy występujący
wspólnie wykonawcy (konsorcjantów);

•

w pkt. 24.4 SWZ 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).

27.4.

Zastrzega się, że kluczowy zakres zamówienia, którego wykonanie wymaga określonego w SWZ
doświadczenia, musi zostać wykonany osobiście przez wykonawcę, który wykazał posiadanie
wymaganego doświadczenia.

27.5.

Żaden z występujących wspólnie wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okoliczności określonej w niniejszej SWZ, zatem na wezwanie zamawiającego,
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia, każdego z występujących wspólnie wykonawców.

27.6.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiając prowadzić
będzie korespondencję tylko z pełnomocnikiem do ich reprezentowania konsorcjum (leaderem).

Informacje dla wykonawców, którzy zamierzają przy realizacji zamówienia
polegać na potencjale innych podmiotów
28.1.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

28.2.

Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy PZP, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zwany dalej
zobowiązaniem do udostępnienia zasoby).

SWZ – Instrukcja dla wykonawców (ZP.271.1.3.2022)

23

28.3.

Udostępnienie zasobów, o których mowa powyżej, odbywa się na zasadach określonych w art. 118
ustawy PZP, a w szczególności zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów w tym określać:
28.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
28.3.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
28.4.

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów i inne dokumenty z tym związane sporządza się
z uwzględnieniem zapisów 30.6 SWZ, w formacie danych określonych w pkt. 30.7 SWZ i składa się
w formie elektronicznej.

28.5.

Żaden z podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie jakiejkolwiek okoliczności określonej w SWZ.
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Część IV SWZ – Instrukcja dla wykonawców
Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia
29.1.

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 129 ust. 1
pkt. 1 ustawy PZP, zgodnie z przepisami tej ustawy (w szczególności: dział II, rozdział 3, oddział 2).

29.2.

Wartość zamówienia przekracza próg unijny, określony na podstawie art. 3 ustawy PZP.

29.3.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
30.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

30.2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

30.3.

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 oraz Regulaminie ePUAP.

30.4.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych, wszystkie dokumenty wymagane w prowadzonej
procedurze, w szczególności oświadczenia, poświadczenia, wnioski i zawiadomienia, składane są
przez Wykonawcę w formie elektronicznej, w formacie danych określonych w pkt. 30.7 SWZ,
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji), z zastrzeżeniem pkt. 30.5.

30.5.

Zamawiający dopuszcza również przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ lub innych
dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami złożonymi wraz z ofertą) drogą
elektroniczną na adres wskazany w niniejszym dokumencie (Rozdział 1).
W takim przypadku zaleca się telefonicznie poinformowanie przedstawiciela Zamawiającego
o przesłaniu korespondencji a Zamawiający zwrotnie, na adres nadawcy, potwierdzi otrzymanie
tejże korespondencji.

30.6.

Wszystkie dokumenty wymagane w prowadzonej procedurze (dokumenty elektroniczne,
przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SWZ),
muszą zostać sporządzone zgodne z wymaganiami określonymi w:
•

rozporządzeniu w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych, w szczególności § 6 tego rozporządzenia;

•

rozporządzeniu w sprawie użycia środków komunikacji elektroniczne;
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• rozporządzeniu w sprawie dokumentów,
przy czym pojęcie „dokumentu elektronicznego” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt. 2 Ustawa
o informatyzacji, 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.
Natomiast cyfrowe odwzorowanie – to dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
30.7.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 Ustawa o informatyzacji (rozporządzenie w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności), w szczególności w następujące formaty danych:
a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt”
(ISO/ICE 10646), „.pdf” (ISO 3200-1), „.odt” (ISO/ICE 26300), „.doc” (wewnętrzny standard
Microsoft Corp.) oraz „.docx” (ISO/ICE 29500), „.dwg” (wewnętrzny format Autodesk);
b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego:
„.ods” (ISO/IEC 26300), „.xls” (wewnętrzny standard Microsoft Corp.) oraz „.xlsx”
(ISO/ICE 29500);
c) do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z”.

30.8.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

30.9.

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.

30.10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem referencyjnym (ZP.271.1.3.2022) lub numerem ogłoszenia (TED).
30.11. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
30.12. Adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania został podane w pierwszym
punkcie I części SWZ (Informacje wstępne).

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy
PZP
Nie dotyczy.
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Termin związania ofertą
32.1.

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23 września 2022 r.

32.2.

Przedłużenie terminu może nastąpić na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP
a w szczególności w art. 220 ust. 3, 4 i 5 tej ustawy.

Sposób obliczenia ceny
33.1.

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 określonymi w projekcie umowy.

33.2.

Wykonawca zobowiązany jest w oferowanych cenach jednostkowych brutto uwzględnić wszystkie
niezbędne koszty, podatki i inne obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek VAT.

33.3.

Przy kalkulowaniu cen jednostkowych należy uwzględnić warunki i zasady dotyczące
poszczególnych taryf, ustalonych przez OSD, w tym stosowane w rozliczeniach strefy czasowe.

33.4.

Całkowity koszt realizacji szacowanego (zakładanego) zakresu zamówienia, zostanie obliczona
według poniżej określonego wzoru:
Wzór 1 – Sposób obliczenie kosztu realizacji zakładanego zakresu zamówienia.

𝑛=24

𝑚=15

𝐾𝑗 = ∑ (𝐷𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ) + ∑ (12 ∙ 𝐴𝑗 ∙ 𝑇𝑗 )
𝑖=1

𝑗=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

Uwaga! We wzorze do obliczenia ceny oferty przyjęto uproszczenie – że do wszystkich PPE będzie
dostarczana energia przez cały 2023 rok (12 miesięcy).
33.5.

Podlegający ocenie koszt realizacji zamówienia zostanie obliczona z dokładnością do jednego
grosza (każdy ze składników sumy z dokładnością do 2 miejsca po przecinku).

33.6.

Przy obliczeniu podlegającego ocenie kosztu realizacji zamówienia uwzględnione będą zapisy
art. 225 ust. 1 ustawy PZP.

33.7.

Wykonawca określając oferowaną cenę brutto powinien uwzględnić stawkę VAT i akcyzę
w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży, to jest 1 stycznia 2023 roku, przy stanie
prawnym obowiązującym w dniu złożenia oferty.
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33.8.

Zaoferowane przez wykonawcę ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej (Di)
Tabela 8 - Ceny jednostkowe.

Di
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
33.9.

Cena jednostkowa [zł/MWh]
Taryfa B11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa B21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa B22 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt)
Taryfa B22 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt)
Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt
przedpołudniowy)
Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (szczyt popołudniowy)
Taryfa B23 (trójstrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w III strefie czasowej pozostałe godziny
doby)
Taryfa C11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa C12a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt)
Taryfa C12a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt)
Taryfa C12b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień)
Taryfa C12b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc)
Taryfa C21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa C22a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (szczyt)
Taryfa C22a (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt)
Taryfa C22b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień)
Taryfa C22b (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc)
Taryfa G11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa G12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień)
Taryfa G12 (dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc)
Taryfa O11 (D11) (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej
Taryfa O12(dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej (dzień)
Taryfa O12(dwustrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc)
Taryfa R: cenę sprzedaży energii elektrycznej

Szacowana ilość energii dla poszczególnych grup taryfowych (Ei)
Tabela 9 - Szacunkowa ilość energii.

Ei

Taryfa

Szacowana
ilość energii

Ei

Taryfa

[kWh]

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

B11
B21
B22 – szczyt
B22 – pozaszczyt
B23 – szczyt przedpołudniowy
B23 – szczyt popołudniowy
B23 – pozostałe godziny doby
C11
C12a – szczyt
C12a – pozaszczyt
C12b – dzień
C12b - noc
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392 099
1 622 226
1 190 712
2 298 972
852 109
878 888
3 088 357
15 884 285
1 910 154
3 754 040
4 875 670
7 794 271

Szacowana
ilość energii
[kWh]

E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24

C21
C22a – szczyt
C22a – pozaszczyt
C22b – dzień
C22b – noc
G11
G12 – dzień
G12 – noc
O11 (D11)
O12 – dzień
O12 – noc
R

6 279 757
750 719
1 575 192
249 368
90 448
428 984
16 503
15 147
143 254
2 606 752
5 217 067
4 835
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33.10. Zaoferowana miesięczna opłata handlowa dla danej taryfy (Ai)
Tabela 10 - Rodzaje opłat handlowych.

Ai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Cena jednostkowa [zł/m-c]

Ai

Opłata handlowa dla taryfy B11

A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Opłata handlowa dla taryfy B21
Opłata handlowa dla taryfy B22
Opłata handlowa dla taryfy B23
Opłata handlowa dla taryfy C11
Opłata handlowa dla taryfy C12a
Opłata handlowa dla taryfy C12b
Opłata handlowa dla taryfy C21

Cena jednostkowa [zł/m-c]
Opłata handlowa dla taryfy C22a
Opłata handlowa dla taryfy C22b
Opłata handlowa dla taryfy G11
Opłata handlowa dla taryfy G12
Opłata handlowa dla taryfy G12g
Opłata handlowa dla taryfy O11 (D11)
Opłata handlowa dla taryfy O12
Opłata handlowa dla taryfy R

33.11. Ilość punktów PPE dla poszczególnych taryf (Ti)
Tabela 11 – Taryfy.

Ti
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Taryfa

Ilość PPE

Taryfa B11
Taryfa B21
Taryfa B22
Taryfa B23
Taryfa C11
Taryfa C12a
Taryfa C12b
Taryfa C21

10
11
10
16
2 137
478
1 596
77

Ti
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

Taryfa
Taryfa C22a
Taryfy C22b
Taryfy G11
Taryfy G12
Taryfy O11 (D11)
Taryfy O12
Taryfy R

Ilość PPE
15
5
322
24
9
795
4

Zasady i warunki płatności
34.1.

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.

34.2.

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.

34.3.

Wykonawca, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu, może wysłać ustrukturyzowane
faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF).
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informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
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.

Opis sposób przygotowania oferty oraz informacje dotyczące wymóg lub
możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
36.1.
36.1.1.
36.1.2.
36.1.3.
36.1.4.

Złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta musi zawierać:
nazwę i adres wykonawcy lub wykonawcy (leadera) reprezentującego występujących wspólnie
wykonawców;
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;
ofertę cenową złożona w formie katalogu elektronicznego, o którym mowa w pkt. 36.2 i 36.3 SWZ;
oświadczenie, że wykonawca:
• będzie realizował zamówienie w terminie, wynikającym z zapisów SWZ,
• jest związany ofertą przez okres określonym w SWZ,
• wypełni obowiązki informacyjne wynikających z RODO.

36.2.

Zmawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu elektronicznego, sporządzonego w postaci
sformatowanego arkusza kalkulacyjnego w jednym ze standardów określonych w pkt. 30.7 SWZ,
z wykorzystaniem lub zgodnie z wzorem dokumentu udostępnionego przez Zamawiającego jako
załącznik do SWZ (Katalog_Elektroniczny.xlsx).

36.3.

Katalog elektroniczny musi zawierać co najmniej cenę netto i brutto wyliczoną na podstawie cen
jednostkowych i prognozowanego zużycia, oraz następujące ceny jednostkowe 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;

36.3.1.
36.3.2.
36.3.3.

36.3.4.

36.3.5.
36.3.6.
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36.3.7. 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;
36.3.8. dla taryfy C21 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę
handlową;
36.3.9. 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;
36.3.10. 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;
36.3.11. dla taryfy G11 (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę
handlową;
36.3.12. 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;
36.3.13. dla taryfy O11 (D11) (jednostrefowa): cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz miesięczną opłatę
handlową;
36.3.14. 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;
36.3.15. 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).
36.4.
36.4.1.
36.4.2.
36.4.3.

36.4.4.

36.4.5.

Do oferty należy dołączyć załączyć również:
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie;
upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, o ile
nie wynika to z innych dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę;
wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
(nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca planuje
samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia);
zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu
udostępniającego takie zasoby;
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, jeżeli oferta
została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

36.5.

Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 225 ust. 1 ustawy PZP wykonawca
zobowiązany jest w ofercie zamieścić informacje, o których mowa w art. 225 ust. 2 tej ustawy.

36.6.

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.
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36.7.

Kompletna oferta i wszystkie wymagane oświadczenia należy sporządzić w języku polskim,
w formie elektronicznej w formacie danych określonych w pkt. 30.7 SWZ (adres ePUAP – Urząd
Miejski w Strzelcach Opolskich – /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka).

36.8.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

36.9.

Zamawiający, zamieścił w VII części dokumentacji przetargowej:
•

wzór oferty oraz wzory niektórych załączników do oferty, które mogą zostać wykorzystane
przez wykonawcę na własną odpowiedzialność;

•

plik elektronicznego katalogu.

Wymagania dotyczące wadium
37.1.

Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania
ofert, wadium w wysokości: 100 000 zł, na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy
PZP (w szczególności w art. 97 i 98 tej ustawy) oraz w niniejszym dokumencie.

37.2.

Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tzn. w jednej lub kilku
następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

37.2.1.
37.2.2.
37.2.3.
37.2.4.

37.3.

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.

37.4.

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.

37.5.

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:
37.5.1. 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. 98 ust. 6 ustawy PZP;
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37.5.2. zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może upływać wcześniej niż termin

związania ofertą.
37.6.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom lub zatrzyma na zasadach określonych
w przepisach ustawy PZP, w szczególności art. 98.

Sposób oraz termin składania ofert
38.1.

Kompletna ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia (w tym elektroniczny katalog) wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przygotować zgodnie
z wytycznymi określonymi w niniejszym SWZ, w szczególności w rozdz. Rozdział 36 SWZ.

38.2.

Oferta wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami dołączonymi do ofertą muszą zostać
złożone za pośrednictwem formularza pn. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.

38.3.

Sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika
z systemu miniPortal” (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

38.4.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

38.5.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika z systemu miniPortal”, o której mowa w 38.3 SWZ.

38.6.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

38.7.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000.

Termin otwarcia ofert
39.1.

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy PZP, w siedzibie
Zamawiającego o godz. 1200 w dniu upływu terminu składnia ofert (9 sierpnia 2022 roku), poprzez
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

39.2.

Zamawiający, zgodnie z wymogiem przepisu art. 222 ust. 4 ustawy PZP, najpóźniej przed
otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

39.3.

Zgodnie z wymogiem art. 222 ust. 5 ustawy PZP, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację wyszczególnionych we
wskazanym przepisie.
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Informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający
przewiduje odwróconą kolejność oceny
40.1.

Zamawiający przewiduje w pierwszej kolejności dokonać badania i oceny ofert, a następnie
dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

40.2.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ. Zamawiający będzie
żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
41.1.

Proces ocena ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 223 – 226 ustawy PZP.

41.2.

Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu, w oparciu o następujące kryteria:
Tabela 12 - Kryteria oceny ofert.

Lp.
1

Kryterium
Cena (koszt)

Znaczenie [%]

Maksymalna możliwa do
uzyskania ilość pkt.

100 %

100 pkt.

Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert koszt realizacji prognozowanego
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, co zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. Należy również zauważyć, że
Zamawiający (użytkownik) ponosi jedynie koszty nabycia i nie ponosi jakichkolwiek innych
kosztów. Zatem uprawnione jest zastosowanie jedynego kryterium oceny ofert, zgodnie
z przepisem 246 ust 2 ustawy PZP.

41.3.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów w kryterium „cena” – Pi
Wzór 2 Obliczenie punktów za cenę oferty

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑷𝒊 = 100 ∙
𝐶𝑖
gdzie:
Ci – „koszt realizacji zamówienia” obliczony dla danej oferty (Wzór 1);
Cmin – najniższy, z obliczonych dla ważnych ofert, kosztów realizacji zamówienia
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Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
42.1.

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 Op. może wnioskować o zmianę treści przedłożonych wzorów,
przy czym ostateczną decyzje podejmuje wybrany wykonawca), chyba że wykonawca
zamierza wykorzystać wzory z załącznika do SWZ oraz inne wymagane dokumenty;
2) zestawienie dokumentów formalnych, jakie Zamawiający (Kupujący) przedłożą przy zawarciu
Umowy;
3) 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);
4) dane kontaktowe Sprzedawcy to jest:
•

adres korespondencyjny Sprzedawcy,

•

adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,

•

nr telefonu Sprzedawcy,

•

imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Sprzedawcy do kontaktów z Kupującym
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak również adres poczty
elektronicznej i nr telefonu,

•

imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Sprzedawcy do kontaktów z Kupującym
w zakresie realizacji płatności, jak również adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

42.2.

Do SWZ załączono przykładowe wzory dokumentów do ewentualnego wykorzystania
przez wykonawcę.

42.3.

Informację, o której mowa w pkt. 42.1 należy Zamawiającemu złożyć elektronicznie
za pośrednictwem miniPortalu lub poczty elektronicznej.

42.4.

Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymaga się złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy PZP).

42.5.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie zawrzeć
z każdym Członkiem Grupy Zakupowej odrębną umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa zostanie zawarta przez danego Członka Grupy Zakupowej na swoją rzecz jak również
w imieniu i na rzecz wszystkich odbiorców końcowych, których reprezentuje (załącznik nr 1
do SWZ).

42.6.

Procedura zwarcia umów:
42.6.1. po wyborze oferty najkorzystniejszej i spełnieniu przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego
w czasie nie krótszym niż wynika to z przepisów ustawy PZP, każdy Członek Grupy Zakupowej
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przekaże drogą elektroniczną wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowę jednostronnie
podpisaną podpisem kwalifikowanym wraz z innymi wymaganymi dokumentami (42.1 1);
42.6.2. wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 10 dni podpisać otrzymaną umowę i przekazać
drogą elektroniczną danemu Członkowi Grupy Zakupowej;
42.6.3. w przypadku zauważenia przez wykonawcę błędów lub nieścisłości w otrzymanej umowie,
stosowna informacja zostanie przesłana danemu członkowi grupy zakupowej, który zobowiązany
będzie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dokonać stosownej korekty lub wyjaśnienia oraz
ponownego przesłania jednostronnie podpisanej umowy – w takim przypadku obowiązują terminy
i sposób postepowania jak to określono powyżej.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
W V części SWZ zamieszczony został projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Dopuszcza się możliwość zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w poniżej
określonych przypadkach, określających rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia,
to jest dopuszcza się możliwość:
44.1.1. zmian cen jednostkowych brutto, w zakresie i w sposób określony w umowie;
44.1.2. zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
mających wpływ na realizacje zamówienia;
44.1.3. zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta spowodowana jest
z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
44.1.

44.2.

zmniejszenia liczby punktów poboru energii w szczególności w przypadkach: zmian właścicielskich,
zmian prawa dysponowania lokalem, zmian sposobu użytkowania, zamknięcia bądź w innych
przypadkach.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy PZP
(art. 505–590).

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacje dotyczące przewidywanej aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Ochrona danych osobowych zebranych przez
postępowania

zamawiającego w toku

50.1.

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w RODO, tym samym dane osobowe podane
przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi

50.2.

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:
administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie);
inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozołup (adres e-mail:
abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
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;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada następujące uprawnienia:

50.2.1.
50.2.2.
50.2.3.
50.2.4.
50.2.5.
50.2.6.

50.2.7.
50.2.8.

•

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;

•

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;
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50.2.9. 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.
50.2.10. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Część V SWZ – Projekt Umowy
Umowa nr …………
na zamówienie publiczne pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku” (ZP.271.1.3.2022), zawarta
w ……………………………………… pomiędzy:
Odbiorcą końcowym …………………………………………………………. z siedzibą ………………….…………………………………. wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………, (NIP: ………………..; Regon:………………., Kapitał zakładowy:
…………………………………….. zł) zwanym dalej „Kupującym”,
lub
Odbiorcami końcowymi (zwanymi w dalszej treści umowy „Kupującymi”), wymienionymi w załączniku Nr … do
niniejszej Umowy, w imieniu których działa Gmina …..……………….. z siedzibą w ………….………………………………………….,
(NIP: ………………..; Regon:……………….) zwana dalej ”Gminą”,
reprezentowana przez ……………………………………………..
a
…………………………………………… z siedzibą w …………………………………………., wpisaną 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 zwani są również łącznie „Stronami Umowy” oraz każdy
z osobna „Stroną” bądź „Stroną Umowy”.
W wyniku postępowania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej
Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego”, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP na podstawie
SWZ na podstawie wybranej oferty, zawarto umowę o zamówienie publiczne (zwaną dalej Umową) o poniżej
określonej treści.

§ 1. [Definicje]
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:
1) Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716,
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.);
2) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1121
z późn. zm.);
3) Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.);
4) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r
poz. 931);
5) Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 roku poz. 2207);
6) Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.);
oraz
7) dane pomiarowe – dane zużycia energii elektrycznej przekazywane przez OSD, na podstawie, których następuje
rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Kupującego w ramach Umowy.
8) 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;
9) 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;
10) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy
lub energii elektrycznej;
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11) 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;
12) procedura zmiany sprzedawcy (zwany również PZS) – procedura szczegółowo opisana w IRiESD danego OSD;
13) punkt poboru energii (zwany również PPE) –punktu poboru (adres), do którego dostarczana jest energia
elektryczna (wskazane w załącznikach nr … - … do Umowy);
14) specyfikacja warunków zamówienia (zwana również SWZ) – dokument na podstawie, którego przeprowadzona
zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania, sporządzony zgodnie z przepisami
ustawy PZP;
15) siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron Umowy, 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.
16) 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;

§ 2. [Postanowienia wstępne]
1.
2.
3.
4.

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 i SWZ.
Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …………………….………………………….
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej, do PPE Kupującego/Kupujących za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
Sprzedawca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji przez niego
niniejszej Umowy.

§ 3. [Przedmiot umowy]
1.

2.

3.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1) sprzedaż energii elektrycznej według rzeczywistego zapotrzebowania i przeniesienie własności sprzedanej
energii w PPE wymienionych w załączniku/ach nr … - …… do Umowy),
2) zapewnienie bilansowania handlowego,
3) przeprowadzenie w imieniu Kupującego/Kupujących, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem
i odpowiednio do dyspozycji określonych w załącznikach nr … - … do Umowy:
a) procedury zmiany sprzedawcy na zasadach określonych w IRiESD,
b) wypowiedzenia, dotychczasowemu sprzedawcy, umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej;
c) zawarcia nowych umów o świadczenie usług dystrybucji.
Sprzedaż energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej
do lokalnego OSD, z którym Kupujący posiada/posiadają lub będzie/będą posiadać na dzień rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Sprzedawca zobowiązany będzie do przekazania drogą elektroniczną, Kupującemu/Gminie, za pośrednictwem
Związku Gmin Śląska Opolskiego, na adres zgso@zgso.org.pl informacji o ilości sprzedanej na podstawie
Umowy 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 ze wzorem wskazanym w SWZ.
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4.

5.

6.

7.

8.

Informacje, o których mowa w ust. 3, zostaną przekazane, nie później niż do 29 lutego 2024 roku,
a w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z winy którejkolwiek ze Stron Umowy, w terminie
2 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
Kupujący/Gmina w terminie do 21 dni od otrzymania zestawienia dokona sprawdzenia jego poprawności
i kompletności oraz za pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego dokona jego odbioru bądź zgłosi
uchybienia lub braki. Stosowne informacje zostaną przekazane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres
przedstawiciela Sprzedawcy.
Sprzedawca zobowiązany będzie do usunięcia wskazanych uchybień lub braków, o których mowa w ust. 5,
w terminie do 10 dni od otrzymania i ponownie przekazać drogą elektroniczną na adres zgso@zgso.org.pl
skorygowane zestawienie zużycia energii, niezawierające wskazanych uchybień lub braków.
W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa w ust. 4 lub 6 Kupujący/Gmina za
pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego wezwie Sprzedawcę do wypełnienia ciążącego na nim
obowiązku wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 10 dni, a w przypadku niedotrzymania
dodatkowego terminu obciąży Sprzedawcę karą umowną.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz warunki jej realizacji zostały zawarte w SWZ.

§ 4. [Termin wykonania Umowy]
1.

Umowa została zawarta na czas oznaczony: od dnia ………………….. do 29 lutego 2024 roku, przy czym termin
zakończenia sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich PPP upływa w dniu 31 grudnia 2023 roku.

[Komentarz. Termin wskazuje Kupujący/Gmina, przy czym nie może być krótszy niż 10 dni, licząc od dnia wysłania do Sprzedawcy jednostronnie
podpisanej umowy]

2.

3.

4.

Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla danego punktu PPE to 1 stycznia 2023 roku lub
późniejszy, został określony w załącznikach nr … - … do Umowy, przy czym dla nowych PPE, dla których
w chwili zawarcia Umowy, nie zostały jeszcze zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin ten jest
terminem orientacyjnym.
Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w załącznikach nr … - … do Umowy jest posiadanie
przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez Kupującego
układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna.
Terminy rozpoczęcia sprzedaży, o których mowa w ust. 2, mogą ulec przesunięciu 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
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

2) Grupa taryfowa B21
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

3) Grupa taryfowa B22
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

4) Grupa taryfowa B23
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt
przedpołudniowy”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt popołudniowy”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozostałe godziny doby”
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miesięczna opłata handlowa

zł/m-c

5) Grupa taryfowa C11
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

6) Grupa taryfowa C12a
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

7) Grupa taryfowa C12b
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

8) Grupa taryfowa C21
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

9) Grupa taryfowa C22a
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „szczyt”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „pozaszczyt”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

10) Grupa taryfowa C22b
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

11) Grupa taryfowa G11
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

12) Grupa taryfowa G12
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

13) Grupa taryfowa O11
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/m-c

14) Grupa taryfowa O12
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „dzień”
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie „noc”
miesięczna opłata handlowa

zł/MWh
zł/MWh
zł/m-c

15) Grupa taryfowa R
cena jednostkowa sprzedaży energii w strefie całodobowej
miesięczna opłata handlowa

2.

3.

zł/MWh
zł/m-c

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 i są niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokości stawek
podatku VAT lub akcyzowego.
Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do danego PPE na podstawie
następującej formuły:
𝑚

𝑊𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑃𝐸 = (∑(𝐷𝑖 ∙ 𝐸𝑖 )) + 𝑛 ∙ 𝐴
𝑖

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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4.

5.

6.

7.

8.

9.

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, a w przypadku zmiany podatku akcyzowego również
ceny jednostkowe netto, określone w ust. 1. Ze stosownym wnioskiem o zmianę Umowy w przedmiotowym
zakresie wystąpi zainteresowana Strona, przy czym zmiany obowiązują do dnia wejścia w życie odpowiedniego
przepisu prawa.
Zainteresowana Strona ma prawo wystąpić do drugiej Strony z żądaniem zmiany wysokości cen
jednostkowych, określonych w ust. 1, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Strony Umowy zobowiązują się do odpowiedniej zmiany wysokości
cen jednostkowych, określonych w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej zmiany kosztów Wykonawcy z tym
związanej. Przedmiotowa zmiana będzie ustalona z uwzględnieniem zmian związanych z pracownikami
bezpośrednio biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, po wejściu w życie nowych przepisów.
Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 następują na wniosek zainteresowanej Strony, który musi
zawierać odpowiednio:
1) podstawę wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;
2) wskazywać wartość o jaką wynagrodzenie powinno zostać zmienione wraz ze szczegółowym wyliczeniem
(kalkulacją);
3) datę, od której nastąpi lub nastąpiła zmiana wynagrodzenia;
4) stosowne oświadczenia i dowody potwierdzające, że przedmiotowe zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę,
przy czym, jeżeli wnioskodawcą jest Kupujący/Gmina na Wykonawcy spożywa obowiązek określenia wartości
zmian i szczegółowych wyliczeń, o których mowa w pkt. 2 oraz przedłożenia dowodów, o których mowa
w pkt. 4.
Druga Strona, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, ustosunkuje się do złożonego wniosku, o którym mowa
w ust. 8, akceptując go lub zgłaszając zastrzeżenia bądź wnosi o wyjaśnienia, oraz w razie potrzeby proponując
robocze spotkanie, na którym omówione zostaną wątpliwości i niejasności związane z wnioskiem.
Akceptacja wniosku lub jego części będzie podstawą do sporządzenia stosownej zmiany Umowy.

§ 6. [Rozliczenie i zasady płatności]
1.

2.

3.

4.

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z umowami o świadczenie
usług dystrybucji, które Kupujący zawarł/li lub zawrze/rą 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).
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 SWZ.
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.
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.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Faktury za zużytą energię elektryczną będą wystawiane oddzielnie dla danej grupy PPE, ujętej w odpowiednim
załączniku do Umowy (załączniki nr … - … do Umowy), przy czym w każdym z tych 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.
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.
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.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów
w wymaganym załączniku 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. 1, 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, licząc od dnia żądania.
Jeżeli Sprzedawca nie dotrzyma terminu złożenia korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia, o których mowa
w ust. 8, termin płatności wynikający z zapisów ust. 7 zostanie stosownie przesunięty o czas opóźnienia, przy
czym w opisanych okolicznościach nie maja zastosowania zapisy ust. 10, to jest Sprzedawca nie może obciążyć
Kupującego odsetkami za zwłokę w płatności.
W razie zwłoki 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 ust. 9, nie może być uznane jako zwłoka w zapłacie należności.
Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
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.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu/cym standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności
za niedostarczenie energii elektrycznej do PPE Kupującego/ych w przypadku klęsk żywiołowych, awarii
w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane
są w odpowiednich umowach o świadczenie usług dystrybucji.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi przepisami
Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej
w Prawie energetycznym.
Sprzedawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do
OSD.
Wynagrodzenie Sprzedawcy za przejęcie odpowiedzialności za bilansowanie handlowe zostało uwzględnione
w cenach jednostkowych, określonych w § 5 ust. 1 Umowy i Kupujący nie będzie/ą ponosić jakichkolwiek
innych dodatkowych kosztów z tym związanych.
Sprzedawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ważną koncesję na
obrót energią elektryczną oraz stosowną umowę dystrybucji z OSD, umożliwiająca sprzedaż energii
elektrycznej, do PPE Kupującego/ych.
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.
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

Moc umowna (zamówiona), warunki jej zmiany jak również miejsca dostarczenia energii elektrycznej do PPE
poszczególnych Kupujących określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji.
Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, 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.
Kupujący mają prawo do:
1) zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, wskazanych w załącznikach nr … - … do Umowy,
w przypadkach: zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania albo
zamknięcia punktów poboru energii bądź z innych istotnych przyczyn (np. w trakcie realizacji umowy do
PPE zostanie podłączona instalacja fotowoltaiczna);
2) zmiany mocy umownej danego PPE, określonej w umowie o świadczenie usług dystrybucji, wskazanej
w załącznikach nr … - … do Umowy, przy zachowaniu określonej w tym załączniku taryfy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, to jest nie mają
zastosowania zapisy § 13 ust. 2 Umowy. Kupujący zobowiązany jest jedynie do przekazania Sprzedawcy z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem stosownej informacji.
Kupujący zobowiązany/i jest/są do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy,
2) przekazywania Sprzedawcy informacji, istotnych dla realizacji Umowy, w szczególności o zmianach umowy
o świadczenie usług dystrybucji mających wpływ na realizację Umowy.
Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych błędach w odczytach ilości zużytej energii
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. [Procedury zmiany sprzedawcy oraz rozwiązania umów sprzedaży, kompleksowych i zawarcia umów dystrybucyjnych]
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz jeżeli jest to niezbędne,
na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa i stosownie do odpowiednich zapisów w załącznikach nr … - … do
Umowy, odpowiednio do:
1) przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej bądź,
2) zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji.
Kupujący/Gmina, zobowiązany/a jest w terminie do ……………………. [7 dni, licząc od terminu zawarcia umowy,
wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy] złożyć Sprzedawcy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
pełnomocnictwo, na jednym z wzorów stanowiących załączniki nr … do Umowy, umożliwiające
przeprowadzenie przez Sprzedawcę procedur wymienionych w ust. 1.
W przypadku PPE, wymienionych w załącznikach nr … - … do Umowy, dla których został określony orientacyjny
termin rozpoczęcia dostawy, to jest dla których w chwili zawarcia Umowy, 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.
Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2 i 3 będą przesyłane droga elektroniczną na adres wskazany w § 9
ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy.
Sprzedawca zobowiązany jest w terminie do ……………………. [21 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy], sprawdzić
poprawność i kompletność otrzymanego pełnomocnictwa oraz dokonać akceptacji lub wezwać
Kupującego/Gminę do ich korekty – zmiany i/lub uzupełnienia.
Kupujący/Gmina, na wezwanie, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany/a 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.
Strony Umowy przyjmują, że niewystąpienie Sprzedawcy w terminie wskazanym w ust. 5 z wezwaniem
o zmianę bądź uzupełnienie wniosków lub pełnomocnictw będzie jednoznaczne z ich akceptacją.
Jeżeli Kupujący/Gmina nie wywiązał/a się z obowiązku wynikającego z zapisów ust. 2 lub 5 to Sprzedawca
wzywa takiego Kupującego/taką Gminą do wykonania czynności, do której był zobowiązany/a, wyznaczając
odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż 7 dni.
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9.

10.

§ 9.
1.

2.

Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań, aby sprzedaż dla poszczególnych PPE nastąpiło
w planowanym czasie, w tym ewentualnie przyśpieszyć terminy czynności określone w niniejszym paragrafie,
przy czym zwłoka w rozpoczęciu sprzedaży energii, nie może być powodem naliczania kar umownych, o ile
zostały dochowane terminy wynikające z zapisów ust. 2, 5, 6 i 7..
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji sprzedaży, Sprzedawca dokona, na podstawie otrzymanego
pełnomocnictwa, zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz zobowiązany będzie niezwłocznie
przekazać jeden egzemplarz zawartej umowy Kupującemu.
[Przedstawiciel Stron Umowy oraz postanowienia końcowe]

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
1) adres korespondencyjny Sprzedawcy: …………………………………………………………………………………………………...
2) adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: ………………………………………………………………………………….
3) nr telefonu Sprzedawcy: ……………………
4) imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela Sprzedawcy: ………………………………………………………………………
a) adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………….
b) nr telefonu: …………………………..
Dane kontaktowe Kupującego/ Gminy ……………………..:
1) adres korespondencyjny: ……………………………………………….;
2) adres poczty elektronicznej: ……………………………………….;
3) nr telefonu: ………………………..;
4) imię i nazwisko oraz funkcję przedstawiciela ……………………………………………………
a) adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………….
b) nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

§ 10. [Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne, odstąpienie od Umowy]
1.

2.

Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego/Gminy zapłaty kary umownej w przypadku:
1) zwłoki w rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu PPE, w terminie określonym
w odpowiednim załączniku do Umowy (załączniki nr … - …), z winy Kupującego, w szczególności z powodu
nie złożenia przez Kupującego, pomimo wezwania Sprzedawcy, o którym mowa w § 8 ust. 8 Umowy,
wymaganego pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 11 Umowy), co uniemożliwiało
przeprowadzenie procedury „zmiany sprzedawcy” i rozpoczęcia sprzedaży energii do danego PPE,
w wysokości obliczonej zgodnie z formułą wskazaną w ust. 4, przyjmując:
a) ΔC równą odpowiedniej ceny jednostkowej sprzedaży (Co) tj. ΔC = Co;
b) Sz wysokość prognozowanego zapotrzebowania na energię określoną dla danego PPE w odpowiednim
załączniku do Umowy;
c) Oz wyrażony w dniach okres zwłoki;
d) Cz wyrażony w dniach planowany czas sprzedaży do danego PPE (określony na podstawie informacji
z załącznika do Umowy),
e) K = 0,02;
2) odstąpienia od niniejszej Umowy, którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Kupujący/Gmina, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy PZP, w wysokości równej sumie
wartości wyliczonych dla wszystkich PPE, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 4, przyjmując:
a) ΔC równą odpowiedniej ceny jednostkowej sprzedaży (Co);
b) Sz w wysokości prognozowanego zapotrzebowania na energię dla PPE określonego w załącznikach do
Umowy;
c) Oz/Cz = 1;
d) K=0,2;
Kupujący/Gmina ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w przypadku zwłoki w rozpoczęciu
sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu PPE, w terminie określonym w odpowiednim załączniku do
Umowy (załączniki nr … - …), pomimo przyjęcia przez Sprzedawcę pełnomocnictwa do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, wysokości obliczonej, zgodnie z formułą
wskazaną w ust. 4; przyjmując:
1) ΔC równą różnicy (Cu – Co) tj. różnicy pomiędzy odpowiednią ceną jednostkową sprzedaży rezerwowej
a ceną jednostkową sprzedaży określoną w Umowie;

SWZ – projekt Umowy (ZP.271.1.3.2022

46

3.

4.

2) Sz w wysokości prognozowanego zapotrzebowania na energię określonego dla danego PPE
w odpowiednim załączniku do Umowy;
3) Oz wyrażony w dniach okres zwłoki;
4) Cz wyrażony w dniach planowany czas sprzedaży do danego PPE (określony na podstawie informacji
z załącznika do Umowy),
5) K=1,02;
Kupujący/Gmina ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w przypadku:
1) zwłoki, w przekazaniu przez Sprzedawcę informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy, w wysokości
równej sumie wartości wyliczonych dla wszystkich PPE, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 4, przyjmując:
a) ΔC równą różnicy (Cu – Co) tj. różnicy pomiędzy odpowiednią ceną jednostkową sprzedaży rezerwowej
a ceną jednostkową sprzedaży określoną w Umowie;
b) Sz w wysokości prognozowanego zapotrzebowania na energię dla PPE określonego w załącznikach do
Umowy
c) Oz wyrażony w dniach okres zwłoki;
d) Cz wyrażony w dniach planowany czas sprzedaży do danego PPE (określony na podstawie informacji
z załącznika do Umowy),
e) K = 1,02;
2) odstąpienia od niniejszej Umowy, którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Sprzedawca, w szczególności w przypadku zaprzestania przez Sprzedawcę realizacji sprzedaży energii
elektrycznej w wysokości równej sumie wartości wyliczonych dla wszystkich PPE, zgodnie z formułą
wskazaną w ust. 4, przyjmując:
a) ΔC równą odpowiedniej ceny jednostkowej sprzedaży (Co);
b) Sz w wysokości prognozowanego zapotrzebowania na energię dla PPE określonego w załącznikach do
Umowy;
c) Oz/Cz = 1;
d) K=0,2;
3) niewykonania przez Sprzedawcę w terminie czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości
50 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 Umowy.
Podstawą do obliczenia wysokości kary umownej jest następująca formuła:

𝑂𝑧
𝑊𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑘𝑎𝑟𝑦 = 𝐾 ∙ ∆𝐶 ∙ (𝑆𝑧) ∙
𝐶𝑧

5.

6.

7.

gdzie:
ΔC – różnica (Cu – Co) lub Co,
Cu – obowiązująca cena jednostkowa brutto sprzedaży rezerwowej, określona na podstawie Taryfy dla
energii elektrycznej sprzedaży kompleksowej z urzędu dla danego OSD [zł/kWh];
Co – odpowiednia cena jednostkowa brutto (dla danej taryfy) określona w tabeli z § 5 ust. 1 Umowy [zł/kWh];
Sz – prognozowana zapotrzebowanie na energii dla danego PPE lub dla wszystkich PPE wskazanych
w załącznikach do Umowy (załączniki nr … - …) [zł/kWh];
Oz – okres zwłoki wyrażony w daniach lub 90 dni;
Cz – łączny planowany czas sprzedaży wyrażony w dniach równy 365 lub stosownie do danego PPE.
K – współczynnik.
Strony są uprawnione do łącznego naliczenia kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie, przy
czym limit kar umownych, jakich Strona może żądać z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, zostanie
wyliczony zgodnie z formułą określoną w ust. 4, przyjmując:
a) ΔC równie równą odpowiedniej ceną jednostkową sprzedaży rezerwowej (Cu);
b) Sz w wysokości prognozowanego zapotrzebowania na energię określonego dla wszystkich PPE
w załącznikach do Umowy;
c) Oz/Cz = 1;
d) K=0,3.
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 zwłoki.
W przypadku poniesienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
przewyższającej wysokość kar umownych, Sprzedawca i Kupujący/Gmina może żądać odszkodowania
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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]
1.

2.

3.

Umowa 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.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego skutecznego powiadomienia Kupującego/Gminę o utracie
możliwości świadczenia sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż 5 dni,
licząc do dnia zaprzestania sprzedaży.
Sprzedawcy lub Kupującemu/Gminie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z winy odpowiednio
Sprzedawcy lub Kupującego, w przypadku realizacji postanowień Umowy, niezgodnie z którymkolwiek jej
zapisem pomimo wcześniejszego wezwania.

§ 12. [Wstrzymanie dostarczania energii]
1.

2.
3.
4.

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.
Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do Kupującego nie wcześniej niż w terminie 14 dni
roboczych po upływie dodatkowego terminu płatności.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek
Kupującego może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.
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.

§ 13. [Postanowienia końcowe]
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zgodnie z przepisem art. 431 Ustawy PZP, Strony Umowy obowiązane są współdziałać przy wykonywaniu
Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.
Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga zgody Kupującego/Gminy wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego
rozwiązania, w szczególności zgodnie z przepisami Działu X ustawy PZP, a w przypadku braku porozumienia,
na drodze sądowej przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego/Gminy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
Umowę sporządzono w wersji elektronicznej.

(W imieniu Kupujących)

SWZ – projekt Umowy (ZP.271.1.3.2022

(Sprzedawca)

48

Załącznik Nr 1 do Umowy – 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 …. do Umowy nr ………………
………………………………..

- Wykaz punktów poboru energii Kupującego -

Nabywca, płatnik (adres)

NIP

Adresat, odbiorca faktury

Lp.

Nazwa
obiektu

Adres PPE
(obiektu)

Miejscowość
dla obiektu

Nr
identyfikacyjny
PPE

Taryfa

Prognozowana
zapotrzebowanie
[kWh]

Termin
rozpoczęcia
sprzedaży

Prognozow
any koszty
[zł]

1
2
3
…
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Załącznik Nr …. do Umowy nr ………………
………………………………..

- Wykaz punktów poboru energii Kupującego -

Nabywca, płatnik (adres)

NIP

Adresat, odbiorca faktury

Lp.

Nazwa
obiektu

Adres PPE
(obiektu)

Miejscowość
dla obiektu

Nr
identyfikacyjny
PPE lub nr
ewidencyjny

Taryfa

Termin
rozpoczęcia
sprzedaży

Prognozowany
koszty

1
2
3
…
…
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Część IV SWZ – Załączniki
Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1. Wykaz członków Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz
odbiorców końcowych,
Załącznik nr 2. Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych odbiorców końcowych.
Załącznik nr 3. Formularz oferty oraz katalog elektroniczny.
Załącznik nr 4. 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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Wykaz członków Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Odbiorców
Końcowych
Członek Grupy
Zakupowej

Lp.

Gmina

1

Strzelce Opolskie

2

Strzelce Opolskie

Ośrodek Pomocy
Społecznej

3

Strzelce Opolskie

Gminny Zarząd
Mienia Komunalnego

4

Strzelce Opolskie

Środowiskowy Dom
Samopomocy

5

Strzelce Opolskie

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

6

Strzelce Opolskie

Gminny Zarząd
Obsługi Jednostek

ul. Marka Prawego
21, 47-100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99

756-185-88-99

756-185-88-99

Gmina Strzelce
Opolskie

Odbiorca Końcowy
Gmina Strzelce
Opolskie

Adres
Pl. Myśliwca 1, 47100 Strzelce
Opolskie
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce
Opolskie
ul. Zamkowa 2; 47100 Strzelce
Opolskie
47-100 Strzelce
Opolskie ul.
Habryki 11
ul. Opolska 46, 47100 Strzelce
Opolskie

NIP

756-185-88-99

756-185-88-99

756-185-88-99

756-185-88-99

756-185-88-99

7

Strzelce Opolskie

Żłobek

ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 14,
47-100 Strzelce
Opolskie

8

Strzelce Opolskie

Przedszkole Publiczne
nr 4 w Strzelcach
Opolskich

ul. Piłsudskiego 7,
47-100 Strzelce
Opolskie

9

Strzelce Opolskie

Przedszkole Publiczne
nr 5 w Strzelcach
Opolskich

10

Strzelce Opolskie

Przedszkole Publiczne
nr 8 w Strzelcach
Opolskich

11

Strzelce Opolskie

Przedszkole Publiczne
nr 9 w Strzelcach
Opolskich

12

Strzelce Opolskie

Przedszkole Publiczne
nr 10 w Strzelcach
Opolskich

ul. Asnyka 6, 47100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99

13

Strzelce Opolskie

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w
Strzelcach Opolskich

ul. Kozielska 34,
47-100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99

14

Strzelce Opolskie

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 w
Strzelcach Opolskich

ul. Sosnowa 3, 47100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99
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ul. Strzelców
Bytomskich 2, 47100 Strzelce
Opolskie
ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 6,
47-100 Strzelce
Opolskie
ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 12,
47-100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99

756-185-88-99

756-185-88-99
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ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 2,
47-100 Strzelce
Opolskie

756-185-88-99

15

Strzelce Opolskie

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 w
Strzelcach Opolskich

16

Strzelce Opolskie

Zespół Placówek
Oświatowych w
Błotnicy Strzeleckiej

ul. Toszecka 19, 47100 Błotnica
Strzelecka

756-185-88-99

17

Strzelce Opolskie

Zespół Placówek
Oświatowych w
Dziewkowicach

ul. Strzelecka 1, 47100 Dziewkowice

756-185-88-99

18

Strzelce Opolskie

Zespół Placówek
Oświatowych w
Kadłubie

ul. Powstańców
Śląskich 26, 47-175
Kadłub

756-185-88-99

19

Strzelce Opolskie

Zespół Placówek
Oświatowych w
Kalinowicach

ul. Szkolna 1, 47100 Kalinowice

756-185-88-99

20

Strzelce Opolskie

ul. Kościelna 40,
47-100 Sucha

756-185-88-99

21

Strzelce Opolskie

ul. Szkolna 3, 47100 Rozmierka

756-185-88-99

22

Strzelce Opolskie

ul. Szkolna 2, 47100 Szymiszów

756-185-88-99

23

Strzelce Opolskie

Strzelecki Ośrodek
Kultury

Strzelecki Ośrodek
Kultury

24

Strzelce Opolskie

Strzeleckie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o. o.

Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.
o.

25

Biała

Gmina Biała

Gmina Biała

26

Biała

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Łączniku

Fabryczna 4A, 48220 Łącznik

755-191-20-48

27

Biała

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białej

ul. Prudnicka 29;
48-210 Biała

755-191-20-48

28

Biała

Gminne Centrum
Kultury w Białej

48-210 Biała, ul.
Prudnicka 35

755-185-02-29

29

Biała

Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka z o.o.

Gminne Centrum
Kultury w Białej
Wodociągi i
Kanalizacja w Białej
Spółka z o.o.

ul. Prudnicka 43,
48-210 Biała

755-000-64-60

30

Bierawa

Gmina Bierawa

Gmina Bierawa

ul. Wojska
Polskiego 12, 47240 Bierawa

074-920-55-17

31

Bierawa

Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji
w Bierawie

Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji
w Bierawie

47-240 Bierawa,
ul. Kościelna 2

749-114-38-23

32

Byczyna

Gmina Byczyna

Gmina Byczyna

Rynek 1,46-220
Byczyna

751-175-01-02

Zespół Placówek
Oświatowych w
Suchej
Zespół Placówek
Oświatowych w
Rozmierce
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Szymiszowie

SWZ – Załączniki (ZP.271.1.3.2022)

pl. Żeromskiego 7,
47-100 Strzelce
Opolskie
ul. Mickiewicza
10,47-100 Strzelce
Opolskie
ul. Rynek 10, 48210 Biała

756-192-48-34

756-100-31-46
755-191-20-48
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33

Byczyna

Publiczne Przedszkole
w Byczynie

ul. Stawowa 14,
Byczyna

751-175-01-02

34

Byczyna

Zespół Szkół w
Byczynie

ul. Borkowska 3

751-175-01-02

35

Byczyna

Polanowice 94

751-175-01-02

36

Byczyna

Biskupice 22

751-175-01-02

37

Byczyna

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Roszkowicach

Roszkowice 88

751-175-01-02

38

Byczyna

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Byczynie

ul. Kluczborska
4A/4, 46-220
Byczyna

751-175-01-02

39

Byczyna

Ośrodek Kultury
w Byczynie

Ośrodek Kultury
w Byczynie

ul. Borkowska 1,
46-220 Byczyna

751-127-75-80

40

Cisek

Gmina Cisek

Gmina Cisek

ul. Planetorza 52,
47-253 Cisek

749-209-08-04

41

Cisek

42

Cisek

43

Cisek

44

Cisek

45

Centrum Integracji
Społecznej CISPOL
w Polanowicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Biskupicach

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Cisku
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Landzmierzu
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Łanach
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana
Pawła II w
Roszowickim Lesie

ul. Planetorza 21,
47-253 Cisek
ul. Główna 51,
Landzmierz, 47-253
Cisek

Cisek

46

Cisek

47

Cisek

48

Dobrzeń Wielki

49

749-209-08-04
749-209-08-04

ul. Główna 98a,
Łany, 47-253 Cisek

749-209-08-04

ul. Szkolna 12,
Roszowicki Las, 47253 Cisek

749-209-08-04

Gminne Przedszkole
w Cisku

ul. Harcerska 9, 47253 Cisek

749-209-08-04

Gminne Przedszkole
w Łanach

ul. Szkolna 8, Łany,
47-253 Cisek

749-209-08-04

Gminny Ośrodek
Kultury w Cisku

Gminny Ośrodek
Kultury w Cisku

ul. Planetorza 30,
47-253 Cisek

749-100-53-92

Gmina Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń
Wielki

ul. Namysłowska
44, 46-081
Dobrzeń Wielki

991-049-55-69

Publiczna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Sportowymi
w Dobrzeniu Wielkim

ul. Kościelna 3, 46081 Dobrzeń Wielki

991-049-55-69

Dobrzeń Wielki
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Dobrzeń Wielki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Kup

ul. 1 Maja 6A, 46082 Kup

991-049-55-69

51

Dobrzeń Wielki

Zespół Szkół
w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska
94, 46-081
Dobrzeń Wielki

991-049-55-69

52

Dobrzeń Wielki

Publiczne Przedszkole
w Dobrzeniu Wielkim

ul. Kościelna 1, 46081 Dobrzeń Wielki

991-049-55-69

53

Dobrzeń Wielki

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w
Chróścicach

ul. Powstańców Śl.
1, 46-080
Chróścice

991-049-55-69

54

Dobrzeń Wielki

Publiczne Przedszkole
w Chróścicach

55

Dobrzeń Wielki

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

56

Dobrzeń Wielki

Gminny Ośrodek
Kultury

Gminny Ośrodek
Kultury

57

Dobrzeń Wielki

PROWOD Sp. z o.o.

PROWOD Sp. z o.o.

58

Domaszowice

Gmina Domaszowice

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26, 46146 Domaszowice

752-137-34-11

59

Domaszowice

Publiczne Przedszkole
w Domaszowicach

ul. Sportowa 2, 46146 Domaszowice

752-137-34-11

60

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15, 48340 Głuchołazy

753-238-26-90

Nowy Świętów 65,
48-330 Nowy
Świętów

753-238-26-90

ul. Konopnickiej
2,48-340
Głuchołazy

753-238-26-90

Al. Jana Pawła II 14

753-238-26-90

ul. Kraszewskiego
30, 48-340
Głuchołazy

753-238-26-90

Gmina Głuchołazy

ul. Szkolna 11, 46080 Chróścice
ul. Namysłowska
28 46-081 Dobrzeń
Wielki
46-081 Dobrzeń
Wielki
ul. Namysłowska
20
ul. Rynek 4, 46-082
KUP

991-049-55-69
991-049-55-69

754-168-42-90

754-100-00-21

61

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy
Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Janusza Korczaka
w Nowym Świętowie

62

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy
Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji

63

Głuchołazy

64

Głuchołazy

65

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy
Publiczna Szkoła
Podstawowa

Bodzanow 83

753-238-26-90

66

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3

ul. Słowackiego 1,
48-340 Głuchołazy

753-238-26-90
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Gmina Głuchołazy
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gmina Głuchołazy
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2

57

67

Głuchołazy

68

Głuchołazy

Gmina Głuchołazy
Publiczne Przedszkole
Nr 2 w Głuchołazach
Gmina Głuchołazy
Publiczne Przedszkole
nr 1 im. "Bajka"

ul. Powstańców
Śląskich 1, 48-340
Głuchołazy

753-238-26-90

Skłodowskiej 4, 48340 Głuchołazy

753-238-26-90

Gmina Głuchołazy
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1
w Głuchołazach

ul. CurieSkłodowskiej 9, 48340 Głuchołazy

753-238-26-90

69

Głuchołazy

70

Głuchołazy

Centrum Kultury
w Głuchołazach

Centrum Kultury
w Głuchołazach

ul. Bohaterów
Warszawy 7, 48340 Głuchołazy

755-000-83-35

71

Głuchołazy

"Wodociągi" Spółka z
o.o.

"Wodociągi" Spółka z
o.o.

ul. Reymonta 12,
48-340 Głuchołazy

755-000-63-65

72

Głuchołazy

Głuchołaskie
Komunalne
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Głuchołaskie
Komunalne
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z
o.o.

ul. Plac Basztowy 3,
48-340 Głuchołazy

753-197-49-45

73

Gogolin

Gmina Gogolin

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6,
47-320 Gogolin

199-010-30-52

ul. Podgórna 3, 47316 Malnia

199-010-30-52

74

Gogolin

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w
Malni

75

Gogolin

Publiczne Przedszkole
Nr 1 w Gogolinie

Szpitalna 4, 47-320
Gogolin

199-010-30-52

76

Gogolin

Publiczne Przedszkole
Nr 3 im. Karlika i
Karolinki w Gogolinie

ul. Strzelecka 34,
47-320 Gogolin

199-010-30-52

ul. Strzelecka 39,
47-320 Gogolin

199-010-30-52

ul. Klasztorna 2 ,
47-325 Kamień
Śląski

199-010-30-52

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2
im. Kornela
Makuszyńskiego w
Gogolinie
Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Powstańców Śląskich
w Kamieniu Śląskim

77

Gogolin

78

Gogolin

79

Gogolin

Zespół RekreacyjnoSportowy w Gogolinie

Al. Przyjaciół
Dubendorf, 47-320
Gogolin

199-010-30-52

Gogolin

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im.
Jana Brzechwy w
Gogolinie

47-320 Gogolin, ul.
Krapkowicka 141

199-010-30-52

80
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58

Gminna Biblioteka
Publiczna w Gogolinie
Komunalne
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o.o.

Gminna Biblioteka
Publiczna w Gogolinie
Komunalne
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o.o.

Plac Dworcowy 2,
47-320 Gogolin

755-176-59-37

ul. Ligonia 15, 47320 Gogolin

756-000-45-85

Gogolin

Gminny Ośrodek
Kultury w Gogolinie

Gminny Ośrodek
Kultury w Gogolinie

Plac Dworcowy 5,
47-320 Gogolin

199-008-26-92

84

Grodków

Gmina Grodków

Gmina Grodków

ul. Warszawska 29,
49-200 Grodków

753-100-57-55

85

Grodków

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Szpitalna 13, 49200 Grodków

753-100-57-55

86

Grodków

Przedszkole Publiczne
w Kopicach

Kopice 32 A, 49200 Grodków

753-100-57-55

87

Grodków

Przedszkole Publiczne
w Wierzbniku

Wierzbnik 65, 49200 Grodków

753-100-57-55

88

Grodków

Przedszkole Publiczne
nr 2

ul. Kościuszki 4, 49200 Grodków

753-100-57-55

89

Grodków

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w
Grodkowie

ul. Powstańców
Śląskich 24 49-200
Grodków

753-100-57-55

90

Grodków

Ul. Gustawa
Morcinka 2, 49-200
Grodków

753-100-57-55

91

Grodków

Gnojna 119, 49200 Grodków

753-100-57-55

92

Grodków

Jędrzejów 63, 49200 Grodków

753-100-57-55

93

Grodków

PSP w Kolnicy

Kolnica 105, 49200 Grodków

753-100-57-55

94

Grodków

Publiczna Szkoła
podstawowa w
Kopicach

Kopice 32 49-200
Grodków

753-100-57-55

95

Grodków

Lipowa 79, 49-200
Grodków

753-100-57-55

96

Grodków

Tarnów
Grodkowski 46d,
49-200 Grodków

753-000-07-96

81

Gogolin

82

Gogolin

83

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3 w
Grodkowie
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Gnojnej
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Jędrzejowie

Grodkowskie
Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
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Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Lipowej
Grodkowskie
Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.

59

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w
Grodkowie
Ośrodek Kultury i
Rekreacji

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Grodkowie
Ośrodek Kultury i
Rekreacji

Urząd Gminy w
Kamienniku

ul. Rynek 1, 49-200
Grodków

753-194-68-60

ul. Kasztanowa 16
49-200 Grodków

753-002-51-93

Urząd Gminy w
Kamienniku

ul. 1 Maja 69, 48388 Kamienniku

753-238-53-23

Kamiennik

Szkoła Podstawowa w
Kamienniku

ul. 1 Maja 28, 48388 Kamiennik

753-238-53-23

Kamiennik

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Kamienniku

ul. Tadeusza
Kościuszki 2/3, 48388 Kamiennik

753-238-53-23

102

Kamiennik

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Kamienniku

ul. Tadeusza
Kościuszki 20, 48388 Kamiennik

753-238-53-23

103

Kluczbork

Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1, 46200 Kluczbork

751-165-84-19

104

Kluczbork

Ośrodek Sportu i
Rekreacji

46-200 Kluczbork
ul. Mickiewicza 10

751-165-84-19

105

Kluczbork

Publiczne Przedszkole
Nr 1

ul. Chopina 1, 46203 Kluczbork

751-165-84-19

ul.Norwida19; 46203 Kluczbork

751-165-84-19

ul. Dąbrowskiego
10, 46-200
Kluczbork

751-165-84-19

Ul. Waryńskiego
26; 46-200
Kluczbork

751-165-84-19

46-200 Kluczbork
ul. Ossowskiego 3i

751-165-84-19

Bogacica ul.
Wolności 4, 46-243
Bogacica

751-165-84-19

97

Grodków

98

Grodków

99

Kamiennik

100

101

106

Kluczbork

107

Kluczbork

108

Kluczbork

109

Kluczbork

110

Kluczbork

Gmina Kluczbork
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Publiczne Przedszkole
Nr2 z Oddziałami
Integracyjnymi im.
Cz. Janczarskiego
Publiczne Przedszkole
nr 5 im. Marii
Konopnickiej w
Kluczborku z
Oddziałami
Zamiejscowymi w
Kraskowie i Ligocie
Dolnej
Publiczne Przedszkole
Nr7 z Grupą
Wczesnoprzedszkolną
z Opieką
Pielęgniarską
Publiczne Przedszkole
Nr 8 im. Kubusia
Puchatka w
Kluczborku z
Oddziałami
Zamiejscowymi w
Ligocie Górnej i
Smardach Górnych
Publiczne Przedszkole
w Bogacicy z
Oddziałem
Zamiejscowym w
Bażanach

60

Kluczbork

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
im. Jana Dzierżona
w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10,
46 - 200 Kluczbork

751-165-84-19

112

Kluczbork

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Kluczborku

ul. Wolności 17;
46-203 Kluczbork

751-165-84-19

113

Kluczbork

PSP Nr 5 w
Kluczborku

ul. Konopnickiej
17, 46-203
Kluczbork

751-165-84-19

Bąków,
ul.Kasztanowa 1

751-165-84-19

ul. Szkolna 10; 46243 Bogacica

751-165-84-19

Kujakowice Dolne
ul. 1 Maja 27
46 - 211
Kujakowice Górne

751-165-84-19

Kuniów 74
46-200 Kluczbork

751-165-84-19

ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork

751-165-84-19

ul. Kościuszki ,1 46200 Kluczbork

751-165-84-19

ul. Zamkowa 6 46200 Kluczbork

751-165-84-19

111

114

Kluczbork

115

Kluczbork

116

Kluczbork

117

Kluczbork

118

Kluczbork

119

Kluczbork

120

Kluczbork
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Publiczna Szkoła
Podstawowa z
Oddziałem
Przedszkolnym w
Bąkowie i
Przedszkolnym
Oddziałem
Zamiejscowym
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bogacicy im.
Bohaterów II Brygady
Pancernej
Publiczna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Przedszkolnymi
im. M. Kopernika
w Kujakowicach
Dolnych
Publiczna Szkoła
Podstawowa z
Oddziałami
Przedszkolnymi im.
Bł. Jana Pawła II w
Kuniowie
Szkoła Muzyczna I st.
im. Ignacego J.
Paderewskiego w
Kluczborku
Administracja
Oświaty w Kluczborku
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Kluczborku z filią w
Kuniowie

61

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zamkowa 6 46-200
Kluczbork

751-165-84-19

Wodociągi i Kanalizacja
Hydrokom

Wodociągi i
Kanalizacja
Hydrokom

Kołłątaja 7, 46-203
Kluczbork

751-000-17-00

Kluczbork

Muzeum im. Jana
Dzierżona w Kluczborku

Muzeum im. Jana
Dzierżona w
Kluczborku

ul. Zamkowa 10,
46-200 Kluczbork

751-155-65-35

124

Kluczbork

Centrum Kultury w
Kluczborku

Centrum Kultury w
Kluczborku

ul. Mickiewicza 5
46-200 Kluczbork

751-131-25-72

125

Kluczbork

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna

ul. Miarki 2, 46-200
Kluczbork

751-136-80-64

126

Kluczbork

Centrum Aktywności
Lokalnej w Kluczborku

Centrum Aktywności
Lokalnej w
Kluczborku

ul. Pułaskiego 3,
46-200 Kluczbork

751-178-30-99

127

Kluczbork

Dolina Stobrawy sp. z
o.o.

Dolina Stobrawy sp. z
o.o.

Maciejów 8, 46211 Kujakowice
Górne

751-177-47-17

128

Komprachcice

Gmina Komprachcice

Gmina Komprachcice

ul. Kolejowa3, 46070 Komprachcice

991-047-12-96

121

Kluczbork

122

Kluczbork

123
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129

Komprachcice

Publiczna
Stowarzyszeniowa
Szkoła Podstawowa w
Ochodzach

130

Komprachcice

Przedszkole Publiczne
w Polskiej Nowej Wsi

Lipowa 102, 46070 Polska Nowa
Wieś

991-047-12-96

Komprachcice

Przedszkole Publiczne
w Ochodzach,
ul. Ogrodowa 2,46070 Ochodze

UL. Ogrodowa
2,46-070 Ochodze

991-047-12-96

132

Komprachcice

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Komprachcice

Rolnicza 6 46-070
Komprachcice

991-047-12-96

133

Komprachcice

Przedszkole Publiczne
w Komprachcicach

Ul. Opolska 1, 46 070 Komprachcice

991-047-12-96

134

Komprachcice

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Janusza Korczaka w
Polskiej Nowej Wsi

Lipowa 56, 46-070
Polska Nowa Wieś

991-047-12-96

135

Komprachcice

Ośrodek Sportu i
Rekreacji

ul. Szkolna 18, 46070 Komprachcice

991-047-12-96

136

Komprachcice

ul. Nowowiejska
14, 46-070
Wawelno

991-047-12-96

137

Komprachcice

ul. Szkolna 18, 46070 Komprachcice

991-047-12-96

138

Komprachcice

ul. Opolska 52
Domecko 46-070
Komprachcice

991-047-12-96

139

Komprachcice

ul. Opolska 3, 46070 Komprachcice

991-049-73-09

140

Komprachcice

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Komprachcicach
Samorządowy Ośrodek
Kultury w
Komprachcicach

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Wawelnie
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. ks.
Jana Twardowskiego
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Domecku
Gminna Biblioteka
Publiczna w
Komprachcicach
Samorządowy
Ośrodek Kultury w
Komprachcicach

141

Korfantów

Gmina Korfantów

Gmina Korfantów

131
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Ochodze ul.
Opolska 34, 46-070
Komprachcice

991-047-12-96

Niemodlińska 2,
46-070
Komprachcice
Rynek 4, 48-317
Korfantów

991-020-62-17
753-238-27-09

63

142

Przedszkole w
Rzymkowicach

Korfantów

143

Korfantów

144

Korfantów

145

Korfantów

146

Korfantów

Rzymkowice 7, 48317 Korfantów

753-238-27-09

Rynek 4, 48 – 317
Korfantów

753-238-27-09

ul. 3 Maja 12, 48317 Korfantów

753-238-27-09

ul. A. Mickiewicza
1, 48-317
Korfantów

753-238-27-09

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Ścinawie Małej

ul. Klasztorna 4,
48-325 Ścinawa
Mała

753-238-27-09

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w
Korfantowie

Rynek 10
Korfantów

753-162-60-78

Gmina Lasowice
Wielkie

46-282 Lasowice
Wielkie 99A

751-168-30-21

46-280
Chocianowice 78

751-168-30-21

Lasowice Wielkie
83, 46-282
Lasowice Wielkie

751-168-30-21

Gmina Lewin Brzeski

ul Rynek 1, 49-340
Lewin Brzeski

747-050-19-09

ul. Kościuszki 61,
49-340 Lewin
Brzeski

747-050-19-09

Gmina Korfantów –
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Gmina Korfantów Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Korfantowie
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Czesława
Niemena w
Korfantowie

147

Korfantów

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w
Korfantowie

148

Lasowice Wielkie

Gmina Lasowice
Wielkie

149

Lasowice Wielkie

150

Lasowice Wielkie

151

Lewin Brzeski

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Chocianowicach
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Lasowicach
Wielkich
Gmina Lewin Brzeski

152

Lewin Brzeski

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w
Lewinie Brzeskim

153

Lewin Brzeski

Przedszkole Publiczne
nr 1

Aleja Wojska
Polskiego 13, 49340 Lewin Brzeski

747-050-19-09

154

Lewin Brzeski

Przedszkole Publiczne
nr 2 Lewin Brzeski

Narutowicza 2 49340 Lewin
Brzeskim

747-050-19-09

155

Lewin Brzeski

Przedszkole Publiczne
w Łosiowie

ul. Główna 32 49330 Łosiów

747-050-19-09
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156

Lewin Brzeski

Przedszkole Publiczne
w Skorogoszczy

Słowackiego 1, 49345 Skorogoszcz

747-050-19-09

157

Lewin Brzeski

Świetlica
Terapeutyczna w
Lewinie Brzeskim

49-340 Lewin
Brzeski ul.
Moniuszki 41 A

747-050-19-09

158

Lewin Brzeski

Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Lewinie
Brzeskim

Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Lewinie
Brzeskim

ul. Rynek 14, 49340 Lewinie
Brzeski

747-116-95-29

159

Lewin Brzeski

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w
Lewinie Brzeskim

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Lewinie Brzeskim

ul. Kościuszki 52
49-340 Lewin
Brzeski

747-157-55-77

160

Lubsza

Gmina Lubsza

Gmina Lubsza

ul. Brzeska 16, 49313 Lubsza

747-140-62-77

ul. Szkolna 2, 49313 Lubsza

747-140-62-77

161

Lubsza

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Lubszy z filią
w Dobrzyniu

162

Lubsza

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Mąkoszycach

ul. Pocztowa 4, 49315 Mąkoszyce

747-140-62-77

163

Lubsza

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Czepielowicach

Czepielowice 31,
49-314 Pisarzowice

747-140-62-77

164

Lubsza

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Szkolna 1a, 49313 Lubsza

747-140-62-77

165

Lubsza

Gminny Ośrodek
Kultury w Lubszy

Gminny Ośrodek
Kultury w Lubszy

ul. Kukurydziana
1A, 49-313 Lubsza

747-169-06-11

Lubsza

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
Śmiechowice Sp. z o. o.

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
Śmiechowice Sp. z o.
o.

49-314
Pisarzowice,
Śmiechowice 20

747-190-30-24

166

Gmina Łambinowice

167

Łambinowice

168

Łambinowice

Ośrodek Pomocy
Społecznej

169

Łambinowice

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Łambinowicach

170

Łambinowice

Publiczna Szkoła
Podstawowa

ul. Obozowa 13,
48-316
Łambinowice

753-239-10-51

171

Łambinowice

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Bielicach

Bielice 102, 48-316
Łambinowice

753-239-10-51
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Gmina Łambinowice

ul. Tadeusza
Zawadzkiego 29,
38-316
Łambinowice
ul. Tadeusza
Zawadzkiego 33,
38-316
Łambinowice
ul. Tadeusza
Zawadzkiego 33,
38-316
Łambinowice

753-239-10-51

753-239-10-51

753-239-10-51
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172

Łambinowice

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Jasienicy Dolnej

Jasienica Dolna
156, 48-315
Jasienica Dolna

753-239-10-51

173

Łambinowice

Publiczne Przedszkole
w Łambinowicach

ul. Szkolna 18, 48316 Łambinowice

753-239-10-51

174

Łambinowice

Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji

Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji

48-316
Łambinowice, ul.
Muzealna 1

753-194-45-71

175

Łubniany

Gmina Łubniany

Gmina Łubniany

46-024 Łubniany
ul. Opolska 104

991-034-49-13

176

Łubniany

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Luboszycach

46-022 Luboszyce
ul. Szkolna 4

991-034-49-13

177

Łubniany

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Brynicy

46-024 Brynica ul.
Powstańców Śl. 47

991-034-49-13

178

Łubniany

Publiczna szkoła
Podstawowa w
Jełowej

46-024 Jełowa ul.
Wolności 15

991-034-49-13

179

Łubniany

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Łubnianach

46-024 Łubniany
ul. Opolska 51

991-034-49-13

180

Łubniany

181

Łubniany

Publiczne Przedszkole
w Brynicy
Publiczne Przedszkole
w Jełowej

46-024 Brynica ul.
Powstańców Śl. 67
46-024 Jełowa ul.
Oleska 2b

182

Łubniany

Publiczne Przedszkole
w Kępie

46-022 Kępa ul.
Zawadzka 5

991-034-49-13

183

Łubniany

Publiczne Przedszkole
w Łubnianach

46-024 Łubniany
ul. Opolska 69

991-034-49-13

184

Łubniany

Łubniański Ośrodek
Kultury

Łubniański Ośrodek
Kultury

46-024 Łubniany
ul. Opolska 49

991-013-05-95

185

Namysłów

Gmina Namysłów

Gmina Namysłów

186

Namysłów

Przedszkole nr 1
w Namysłowie

ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100
Namysłów
ul. Partyzantów 2,
46-100 Namysłów

187

Namysłów

Przedszkole Nr 3
w Namysłowie

ul. Partyzantów 3,
46-100 Namysłów

188

Namysłów

Przedszkole nr 4 w
Namysłowie

189

Namysłów

Przedszkole Nr 5
w Namysłowie
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ul. W. St.
Reymonta 5B, 46100 Namysłów
ul. Słoneczna 1, 46100 Namysłów

991-034-49-13
991-034-49-13

752-135-92-04
752-135-92-04

752-135-92-04

752-135-92-04
752-135-92-04

66

Przedszkole
Integracyjne
w Namysłowie
Przedszkole
w Bukowie Śląskiej
Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Szarych
Szeregów
w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
Nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im. Marii
Skłodowskiej-Curie
w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
Nr 3 im. Bolesława
Prusa w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w
Namysłowie
Szkoła Podstawowa
nr 5 im. św. Jana
Pawła II
w
Namysłowie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Głuszynie

ul. Parkowa 3, 46 100 Namysłów

752-135-92-04

Bukowa Śląska 7B,
46-100 Namysłów

752-135-92-04

ul. 3 Maja 21, 46100 Namysłów

752-135-92-04

ul. W. St.
Reymonta 5; 46100 Namysłów

752-135-92-04

ul. Łączańska 1, 46100 Namysłów

752-135-92-04

ul. Reymonta 56
46-100 Namysłów

752-135-92-04

ul. Kazimierza
Pułaskiego 22, 46100 Namysłów

752-135-92-04

Głuszyna,
ul. Główna 115 46100 Namysłów

752-135-92-04

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Jastrzębiu

Jastrzębie ul.
Opolska 68, 46-100
Namysłów

752-135-92-04

Namysłów

Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Kamiennej

Kamienna 26,
46-100 Namysłów

752-135-92-04

Namysłów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Ligocie Książęcej

Ligota Książęca
87B, 46-100
Namysłów

752-135-92-04

201

Namysłów

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Smarchowicach
Wielkich

Smarchowice
Wielkie, ul.
Brzegowa 58, 46100 Namysłów

752-135-92-04

202

Namysłów

Namysłowski Ośrodek
Kultury

Namysłowski
Ośrodek Kultury

Plac Powstańców
Śląskich 2, 46-100
Namysłów

752-101-23-92

203

Namysłów

Zakład Administracji
Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o.

Zakład Administracji
Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o.

ul. Dubois 5, 46100 Namysłów

752-133-04-88

190

Namysłów

191

Namysłów

192

Namysłów

193

Namysłów

194

Namysłów

195

Namysłów

196

Namysłów

197

Namysłów

198

Namysłów

199

200
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204

Namysłów

Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Łączańska 12,
46-100 Namysłów

752-129-22-79

205

Namysłów

Namysłowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji Sp. z
o.o.

Namysłowski
Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Marii
Konopnickiej 2 46100 Namysłów

752-145-45-46

206

Olesno

Gmina Olesno

Gmina Olesno

ul. Pieloka 21, 46300 Olesno

576-156-23-52

207

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Bodzanowicach

ul. Szkolna 1, 46312 Bodzanowice

576-156-23-52

208

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Borkach Małych

Borki Małe, ul.
Szkolna 1, 46-300
Olesno

576-156-23-52

209

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Borkach Wielkich

Borki Wielkie, ul.
Młyńska 8, 46-300
Olesno

576-156-23-52

210

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Łowoszowie

Łowoszów, ul.
Opolska 64, 46-300
Olesno

576-156-23-52

211

Olesno

Publiczne Przedszkole
nr 3 z Oddziałem
Integracyjnym w
Oleśnie BAJKOWA
TRÓJECZKA

ul. Sądowa 5, 46300 Olesno

576-156-23-52

212

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Sowczycach

Sowczyce, ul. Długa
10, 46-300 Olesno

576-156-23-52

213

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Wojciechowie

Wojciechów,
ul. krzei 1, 46-300
Olesno

576-156-23-52

214

Olesno

Publiczne Przedszkole
w Wysokiej

Wysoka, ul.
Szkolna 53, 46-300
Olesno

576-156-23-52

215

Olesno

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bodzanowicach

ul. Szkolna 1, 46312 Bodzanowice

576-156-23-52

ul. Krasickiego 25,
46-300 Olesno

576-156-23-52

Sowczyce, ul. Długa
8, 46-300 Olesno

576-156-23-52

Wachów, ul. Polna
17, 46-300 Olesno

576-156-23-52

216

Olesno

217

Olesno

218

Olesno
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Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im.
Powstańców Śląskich
w Oleśnie
Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Janusza Korczaka w
Sowczycach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Wachowie

68

Wojciechów, ul.
Kluczborska 37, 46300 Olesno

576-156-23-52

ul. Pieloka 12, 46300 Olesno

576-156-23-52

Zespół Szkół nr 2 w
Oleśnie

ul. Wielkie
Przedmieście 51,
46-300 Olesno

576-156-23-52

Oleska Biblioteka
Publiczna im. Jakuba
Alberta Pieloka

Oleska Biblioteka
Publiczna im. Jakuba
Alberta Pieloka

ul. Aleksandra 5,
46-300 Olesno

576-119-07-49

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury

ul. Wielkie
Przedmieście 31,
46-300 Olesno

576-103-60-20

Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji Sp. z
o.o.
Oleskie Muzeum
Regionalne w Oleśnie

Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o.
Oleskie Muzeum
Regionalne w Oleśnie

ul. Wachowska
10a, 46-300 Olesno

576-157-58-05

ul. Jaronia 7, 46300 Olesno

576-136-38-94

Olesno

Żłobek Miejski w
Oleśnie

Żłobek Miejski w
Oleśnie

ul. Kościuszki 9, 46300 Oleśno

576-139-05-37

227

Olesno

Oleskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.
w Oleśnie

Oleskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.
w Oleśnie

ul. Lubliniecka 3a,
46-300 Olesno

576-158-03-96

228

Olszanka

Gmina Olszanka

Gmina Olszanka

Olszanka 16, 49332 Olszanka

747-105-27-09

229

Olszanka

Publiczny Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Olszance

Olszanka 94, 49332 Olszanka

747-105-27-09

Olszanka

Publiczny Zespół
Szkolno Przedszkolny
w Jankowicach
Wielkich

Jankowice Wielkie
15, 49-332
Olszanka

747-105-27-09

231

Olszanka

Publiczny Zespół
Szkolno Przedszkolny
w Przylesiu

Przylesie 135b, 49332 Olszanka

747-105-27-09

232

Olszanka

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Olszance

Czeska Wieś 61,
49-332 Olszanka

747-105-27-09

233

Olszanka

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Olszance

Krzyżowice 72, 49332 Olszanka

747-153-45-49

219

Olesno

220

Olesno

221

Olesno

222

Olesno

223

Olesno

224

Olesno

225

Olesno

226

230

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Wojciechowie
Publiczne Gimnazjum
nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Oleśnie

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Olszance
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Gmina Otmuchów

ul. Zamkowa 6, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

Otmuchów

Gospodarstwo
Komunalne

ul. Krakowska 42,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

236

Otmuchów

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Sienkiewicza 4b,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

237

Otmuchów

ul. Zamkowa 6, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

238

Otmuchów

Ludowe Zespoły
Sportowe
Zespół Obsługi
Szkolnictwa
w Otmuchowie

ul. Żeromskiego 1,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

239

Otmuchów

Zespół Szkół
w Otmuchowie

ul. Krakowska 36,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

240

Otmuchów

Szkoła Podstawowa
w Otmuchowie

ul. Krakowska 38,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

241

Otmuchów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Maciejowicach

Maciejowice 42,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

242

Otmuchów

Zespół Przedszkoli
w Otmuchowie

ul. Jagiełły 3, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

243

Otmuchów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Wójcicach

Wójcice 126, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

244

Otmuchów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Grądach

Grądy 32, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

245

Otmuchów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Jarnołtów

Jarnołtów 86, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

246

Otmuchów

Kałków 61a, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

247

Otmuchów

Jasienica Górna 36,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

248

Otmuchów

Meszno 69, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

249

Otmuchów

Buków, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

250

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Goraszowicach

Goraszowice, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

251

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Nadziejowie

Nadziejów, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

234

Otmuchów

235

Gmina Otmuchów
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Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Kałkowie
Publiczne Przedszkole
w Jasienicy Górnej
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Mesznie
Ochotnicza Straż
Pożarna w Bukowie

70

252

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Maciejowicach

Maciejowice, 48385 Otmuchów

753-238-86-23

253

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Kałkowie

Kałków, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

254

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Jasienicy
Górnej

Jasienica Górna,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

255

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Jodłowie

Jodłów, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

256

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Śliwicach

Śliwice, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

257

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Wójcicach

Wójcice, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

258

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Wierzbnie

Wierzbno, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

259

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Otmuchowie

ul. Grodkowska 2,
48-385 Otmuchów

753-238-86-23

260

Otmuchów

Ochotnicza Straż
Pożarna w Łące

Łąka, 48-385
Otmuchów

753-238-86-23

261

Otmuchów

Dom Kultury Zamek
w Otmuchowie

Dom Kultury Zamek
w Otmuchowie

ul. Zamkowa 4, 48385 Otmuchów

753-243-91-25

262

Otmuchów

Miejsko-Gminny Dom
Kultury w Otmuchowie

Miejsko-Gminny Dom
Kultury
w Otmuchowie

ul. Rynek 1, 48-385
Otmuchów

753-202-28-10

263

Pakosławice

Gmina Pakosławice

Gmina Pakosławice

Reńska Wieś 1, 48314 Pakosławice

753-243-31-92

ul. Szkolna 9,
Prusinowice 48314 Pakosławice

753-243-31-92

Reńska Wieś 1, 48314 Pakosławice

753-243-31-92

Gmina PakosławiceZespół Szkół i
Placówek
Oświatowych Gminy
Pakosławice
Gmina PakosławiceZakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Pakosławicach

264

Pakosławice

265

Pakosławice

266

Pakosławice

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Pakosławicach

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Pakosławicach

Pakosławice nr 38,
48 – 314
Pakosławice

753-186-52-74

267

Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pl. Jedności Narodu
1, 47-280
Pawłowiczki

749-209-07-50

268

Pawłowiczki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Ostrożnicy

Ostrożnica
ul. Kościelna 42

749-209-07-50
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Zespół GimnazjalnoSzkolno-Przedszkolny
w Pawłowiczkach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Naczęsławicach
Zespół GimnazjalnoSzkolno-Przedszkolny
w Gościęcinie

ul. Korfantego 3,
47-280
Pawłowiczki
47-270
Naczęsławice
ul. Główna 19

269

Pawłowiczki

270

Pawłowiczki

271

Pawłowiczki

272

Pawłowiczki

GOPS

273

Pawłowiczki

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Maciowakrzu

274

Pawłowiczki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Jakubowicach

47-280 Jakubowice
2C

749-209-07-50

275

Pawłowiczki

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Pawłowiczkach

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Pawłowiczkach

ul. Korfantego 3,
47-280
Pawłowiczki

753-202-28-10

276

Pokój

Gmina Pokój

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój

752-135-93-22

277

Pokój

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5,
46-034 Pokój

752-135-93-22

278

Pokój

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Pokoju

ul. 1 Maja 15, 46034 Pokój

752-135-93-22

Domaradz 3, 46034 Pokój

752-135-93-22

ul. 1 Maja 26, 46034 Pokój

752-142-02-86

ul. Szkolna 22, 47270 Gościęcin
ul. Magnoliowa 3,
47-280
Pawłowiczki
ul. Kościuszki 20,
47-280
Maciowakrze

749-209-07-50

749-209-07-50

749-209-07-50

749-209-07-50

749-209-07-50

279

Pokój

280

Pokój

Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu
i Rekreacji w Pokoju

Szkoła Podstawowa
z Oddziałem
Przedszkolnym
im. Jakuba Kani
w Domaradzu
Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu
i Rekreacji w Pokoju

281

Pokój

Gminna Biblioteka
Publiczna w Pokoju

Gminna Biblioteka
Publiczna w Pokoju

ul. 1 Maja 26, 46034 Pokój

752-141-31-22

282

Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Gmina Polska
Cerekiew

ul. Raciborska 4,
47-260 Polska
Cerekiew

749-205-65-46

283

Polska Cerekiew

Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji

ul. Parkowa 20, 47260 Zakrzów

749-205-65-46

284

Polska Cerekiew

Zakład Usług
Komunalnych w
Polskiej Cerekwi

ul. Raciborska 4,
47-260 Polska
Cerekiew

749-205-65-46
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285

Polska Cerekiew

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Polskiej Cerekwi

749-205-65-46

286

Polska Cerekiew

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
we Wroninie

749-205-65-46

287

Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1,
47-208 Reńska
Wieś

749-208-91-26

288

Reńska Wieś

Gminny Ośrodek
Kultury

Gminny Ośrodek
Kultury

ul. Reński Koniec 2,
47-208 Reńska
Wieś

749-100-48-89

289

Skarbimierz

Gmina Skarbimierz

Gmina Skarbimierz

ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz

747-050-05-48

290

Skoroszyce

Gmina Skoroszyce

Gmina Skoroszyce

291

Skoroszyce

292

Świerczów

Gmina Świerczów

Gmina Świerczów

293

Świerczów

Gminny Ośrodek
Kultury

Gminny Ośrodek
Kultury

ul. Brzeska 48, 46112 Świerczów

725-143-92-64

294

Tułowice

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1

991-032-19-70

295

Tułowice

Przedszkole Publiczne

UL. Przedszkolna
11, 49-130
Tułowice

991-032-19-70

296

Tułowice

ul. Porcelanowa 21

991-032-19-70

297

Tułowice

ul. Kościuszki 13,
49-130 Tułowice

991-032-19-70

298

Tułowice

Tułowicki Ośrodek
Kultury

Tułowicki Ośrodek
Kultury

ul. Porcelanowa 8,
49-130 Tułowice

754-211-75-12

299

Walce

Gmina Walce

Gmina Walce

ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce

199-008-99-90

Gmina Skoroszyce Zakład Oczyszczania i
Wodociągów

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana
Pawła II w Tułowicach
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Tułowicach
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ul. Powstańców
Śląskich 17, 48-320
Skoroszyce
ul. Powstańców Śl.
17, 48-320
Skoroszyce adres
do korespondencji:
ul. Nyska 11 48320 Skoroszyce
ul. Brzeska 48, 46112 Świerczów

753-240-60-77

753-240-60-77

752-135-92-10
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300

Walce

Gmina Walce OPS

301

Walce

302

Walce

303

Walce

304

Walce

305

Walce

306

Walce

307

Walce

SP Ośrodek Zdrowia

SP Ośrodek Zdrowia

308

Wilków

Gmina Wilków

Gmina Wilków

309

Wilków

310

Wilków

311

Wilków

312

Wilków

313

Wilków

Gminna Biblioteka
Publiczna w Wilkowie

Gminna Biblioteka
Publiczna w Wilkowie

314

Wołczyn

Gmina Wołczyn

Gmina Wołczyn

315

Wołczyn

Ośrodek Pomocy
Społecznej Wołczyn

316

Wołczyn

Przedszkole Publiczne
w Wołczynie

317

Wołczyn

Punkt Przedszkolny w
Szymonkowie

318

Wołczyn

Szkoła Podstawowa
w Komorznie

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Walcach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Brożcu
Publiczne Przedszkole
w Walcach
Publiczne Przedszkole
w Brożcu
Publiczny Żłobek w
Walcach
Samorządowy Zakład
Budżetowy
Wodociągi
i Kanalizacja
w Walcach

Zespół Szkolno
Przedszkolny w
Idzikowicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bukowiu
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ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce

199-008-99-90

ul. Lipowa 2, 47344 Walce

199-008-99-90

Brożec ul.
Reymonta 65, 47341 Żużela
ul. Konopnickiej 6,
47-344 Walce

199-008-99-90
199-008-99-90

Brożec ul.
Miodowa 28, 47341 Żużela

199-008-99-90

ul. Konopnickiej 8
47-344 Walce

199-008-99-90

ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce

199-008-99-90

Zamkowa 85, 47344 Walce
ul. Wrocławska 11,
46-113 Wilków

755-175-14-38
752-135-91-96

Idzikowice 24, 46113 Wilków

752-135-91-96

Bukowice
ul. Lipowa 54, 46100 Namysłów

752-135-91-96

Publiczne Przedszkole
w Wilkowie

46-113 Wilków
ul. Kolejowa 17

752-135-91-96

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Wilkowie

ul. Długa 38, 46113 Wilków

752-135-91-96

Wrocławska 16,
46-113 Wilków
ul. Dworcowa 1;
46-250 Wołczyn
ul. Karola Miarki 12
46-250 Wołczyn
Sienkiewicza 1, 46250 Wołczyn
Szymonków ul.
Wołczyńska 3, 46 250 Wołczyn
Ul. Główna 31,
Komorzno 46-264
Krzywiczyny

752-145-62-90
751-175-03-49
751-175-03-49
751-175-03-49
751-175-03-49

751-175-03-49
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319

Wołczyn

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Wierzbicy Górnej

Wierzbica Górna
39a 46-255
Wierzbica Górna

751-175-03-49

320

Wołczyn

Zespół Szkół
w Wołczynie

46-250 Wołczyn,
ul. Rzeczna 6

751-175-03-49

321

Wołczyn

Szkoła Podstawowa
w Wąsicach

322

Wołczyn

323

Wołczyn

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna im.
Jakuba Kani
w Wołczynie

324

Wołczyn

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.

325

Szkoła Podstawowa w
Skałągach
Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
im. Jakuba Kani
w Wołczynie

Wąsice ul. Główna
16, 46-250
Wołczyn
Wołczyńska 23, 46262 Skałągi

751-175-03-49
751-175-03-49

46-250 Wołczyn,
ul. Sienkiewicza 5

751-151-24-20

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Traugutta 1, 46250 Wołczyn

751-166-10-48

Wołczyn

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Wołczynie

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Wołczynie

ul. Rzeczna 3, 46250 Wołczyn

751-000-22-37

326

Wołczyn

Wołczyński Ośrodek
Kultury

Wołczyński Ośrodek
Kultury

Opolska 2, 46-250
Wołczyn

751-151-24-14

327

Zawadzkie

Gmina Zawadzkie

Gmina Zawadzkie

328

Zawadzkie

329

Zawadzkie

330

Zawadzkie

331

Zawadzkie

332

Zawadzkie

333

Zawadzkie

334

Zawadzkie

335

Zawadzkie

336

Zawadzkie

Biblioteka i Kultura w
Zawadzkiem

Żłobek Publiczny w
Zawadzkiem
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Zawadzkiem
Publiczne Przedszkole
Nr 2 z oddziałem
Integracyjnym w
Zawadzkiem
Przedszkole Publiczne
Nr 3
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Żędowicach
Publiczne Przedszkole
w Żędowicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Wincentego z Kielczy
w Kielczy
Biblioteka i Kultura w
Zawadzkiem
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ul. Dębowa 13, 47120 Zawadzkie
ul. Powstańców Śl.
1 Zawadzkie
ul. Dębowa 11, 47120 Zawadzkie

756-186-07-61
756-186-07-61
756-186-07-61

ul. Opolska 47, 47120 Zawadzkie

756-186-07-61

ul. Paderewskiego
1, 47-120
Zawadzkie

756-186-07-61

ul. Harcerska 7, 47120 Zawadzkie

756-186-07-61

ul. Strzelecka 35,
47-120 Żędowice

756-186-07-61

ul. Strzelecka 17,
47-120 Żędowice

756-186-07-61

ul. Szkolna 1, 47126 Kielcza

756-186-07-61

Zawadzkie,
Dębowa 13A

756-172-75-65
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337

338

Zawadzkie

Zdzieszowice

Zakład Gospodarki
Komunalnej "ZAWKOM" Sp. z o.o.
Gmina Zdzieszowice

Zakład Gospodarki
Komunalnej "ZAWKOM" Sp. z o.o.

ul. Świerklańska 2,
47-120 Zawadzkie

756-100-64-98

Gmina Zdzieszowice

ul. Bolesława
Chrobrego 34
47-330
Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Nowa 3
47-330
Zdzieszowice

199-000-40-25

339

Zdzieszowice

Biuro
AdministarcyjnoEkonomiczne Oświaty
w Zdzieszowicach

340

Zdzieszowice

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

341

Zdzieszowice

Ośrodek Profilaktyki i
Wspierania Rodziny

342

Zdzieszowice

343

Zdzieszowice

344

Zdzieszowice

345

Zdzieszowice

346

Zdzieszowice

Publiczne Przedszkole
Żyrowa

347

Zdzieszowice

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1

348

Zdzieszowice

349

Zdzieszowice

350

Zdzieszowice

351

Zdzieszowice

352

Zdzieszowice

353

Zdzieszowice

Publiczne Przedszkole
Nr 2 im. Kubusia
Puchatka
Publiczne Przedszkole
nr 3 w
Zdzieszowicach
Publiczne Przedszkole
nr 5 "TĘCZOWA
PIĄTKA"
Publiczne Przedszkole
Nr 6
w Zdzieszowicach

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 w
Zdzieszowicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im.
Władysława
Sikorskiego
Publiczna Szkoła
Podstawowa

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Zdzieszowicach
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Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Żyrowej
Żłobek Samorządowy
w Zdzieszowicach
Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Zdzieszowicach

ul. Góry Św. Anny
21B/2, 47-330
Zdzieszowice
ul. B. Chrobrego
18, 47-330
Zdzieszowice

199-000-40-25

199-000-40-25

Pl. 1 Maja 11, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Zielona 19a, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Zielona 19, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Piastów 6, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

Żyrowa, ul.
Poprzeczna 7, 47330 Zdzieszowice
ul. Bolesława
Chrobrego 36, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

199-000-40-25

Plac 1 Maja 1, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Nowa 3 47-330
Zdzieszowice

199-000-40-25

ul. Lesiańska 6
Januszkowice, 47330 Zdzieszowice
ul. Wojska
Polskiego 4, 47-330
Zdzieszowice
ul. Piastów 20, 47330 Zdzieszowice
ul. Bolesława
Chrobrego 18, 47330 Zdzieszowice

199-000-40-25

199-000-40-25
199-000-40-25
749-174-93-88
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354

Zdzieszowice

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji
w Zdzieszowicach

355

Zdzieszowice

Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
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Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śl.
7 47-330
Zdzieszowice

749-179-67-61

Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2,
47-330
Zdzieszowice

199-006-66-93
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