
 
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin”.  
 

 
 

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o. o., ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin. 

 

Znak sprawy: SCS-E1/2016          Strzelin 12 stycznia 2016 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) (zwanej dalej ‚„ustawą” lub ,,Pzp” ), 

 
 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin” 

 
 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp. 

 
 
 
 
 

Zamawiający:         Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. 

ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin    

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj zamówienia: Dostawa. 

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
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1. ZAMAWIAJĄCY:  
 
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą:  
ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin  
NIP: 914-155-92-05, Regon: 021517072.  
Tel. (71) 790 26 30, e-mail: biuro@aquaparkstrzelin.pl.  

 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.  

 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:  
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., 

ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin  
 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o 
wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp", z zachowaniem zasad określonych w ustawie oraz aktach 
wykonawczych do niej.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, tj.:  
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin  
- Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 750 000 kWh;  
- Moc umowna 280 kW;  
- Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 
50 Hz;  
- NR PPE 541300000236, Nr licznika 94847382, 
- Grupa taryfowa C22B, 
- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do IV grupy przyłączeniowej;  
- Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej 
oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w 
podanych ilościach.  
- Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i 
stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 
pkt 7 ustawy, w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. 
4. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

Kod CPV  Opis  

l  II  

09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

 
4. Przy wykonaniu zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę umowy z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego do obiektu Zamawiającego. 
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4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.  
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki 
określone wart. 22 ust. 1 ustawy, tj. warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadają 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę 
Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt 1, mogą spełniać tylko 
niektórzy z tych Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych 
Wykonawców były spełnione łącznie.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu j zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w pkt 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy.  

5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym 
samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 
ustawy.  

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, dokonana 
zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.  

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 
 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:  
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1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ).  

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w 
przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 1, składa każdy z nich, z tym, że 
oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.1) mogą oni złożyć także wspólnie na jednym 
dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. 
Wykonawców).  

3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ppkt 1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 2 pkt S ustawy, Zamawiający żąda, 
by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).  

6. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
pkt 5 ppkt 1 siwz, Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ).  
2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane pnez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.  
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3. W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 SIWZ, wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych wart. 38 ust. 1, la, 
1b i 2 ustawy:  

A. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający 
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert,  

B. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,  

C. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ppkt 1). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na 
swojej stronie internetowej: www.aquaparkstrzelln.pl, na której udostępnił SIWZ.  

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.  
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej w 
ppkt 4.  

7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ppkt 6, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 
niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ppkt 6, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ppkt 4. 
Postanowienia ppkt 7 stosuje się odpowiednio.  

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
- w sprawach merytorycznych - Halina Matwijów, tel. 71 7902630 wew. 109;  
- w sprawach procedury – Bogusław Umiński,. mail biuro@aquaparkstrzelin.pl 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  

 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu 
związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych wart. 85 ust. 2 ustawy.  

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ.  
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  
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6. Oferta musi zawierać:  
a. "Formularz oferty", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że 

w przypadku powstania wątpliwości może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści 
złożonej oferty, działając zgodnie z postanowieniami art, 87. ust. 1 ustawy,  
b. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ,  
c. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę 

podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika 
uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część SIWZ.  
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 
jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 
Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści 
formularzy będących częścią SIWZ, może podlegać odrzuceniu.  

8. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana 
przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń 
woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na 
warunkach określonych wart. 26 ust. 3 ustawy.  

10. Każda zapisana strona oferty winna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub 
osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.  

11. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki winny być parafowane (w miejscu naniesienia 
tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej 
podpisania.  

12. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta oraz, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno 
ponumerowane.  

13. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i 
adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:  
Oferta w przetargu pn:  

„Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin”,  
Postępowanie numer sprawy SCS-E1/2016 

Nie otwierać przed 20.01.2016 r., godz.10:15 
14. W razie niewłaściwego opisania koperty zawierającej ofertę, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie i dalsze konsekwencje wynikające z tego faktu.  
15. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w "Formularzu oferty"), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
ze zm.). Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone 
w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:  

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci!" 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 
dokumentów określonych jako tajne. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy  

 
 

(np. art. 96 ust. 3 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do 
ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający 
będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie 
odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa.  

17. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), a które to 
dokumenty wymagane są przez Zamawiającego w postępowaniu, są składane w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelnienie 
dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu "za zgodność z 
oryginałem", czy też "zgodne z oryginałem" lub zapisu o podobnej treści, w sposób, który 
umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę 
dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich przedstawiony. Stwierdzenie powinno być 
podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami reprezentacji.  

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5 ppkt 7 SIWZ, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

19. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczyteina lub budzić 
będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.  

20. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
21. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

przy zachowaniu zasad:  
1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
"ZMIAN" kopertę każdej "ZMIANY" należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.  

2) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE".  

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

 
1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.,  
ul. gen. L Okulickiego l0, 57-100 Strzelin  

pok. nr 71 (II piętro) do dnia 20.01.2016 r., do godz. 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 59 (sala posiedzeń) w dniu 
20.01.2016r., o godz. 10:15.  
3. Otwarcie ofert jest jawne.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
5. Koperty opatrzone dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem "ZMIANA".  

Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do 
ofert, których dotyczą.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty.  
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7. Informacje, o których mowa w ppkt 4 i 5, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom 
nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

 

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia, podana w "Formularzu oferty" 
(załącznik nr 1 do SIWZ).  

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie -
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w 
SIWZ.  

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku, oraz podana liczbowo i słownie.  

4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wynikające z SIWZ, a w szczególności z wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915). Kwota przedstawiona 
w ofercie Wykonawcy będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym 
negocjacjom.  

 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT:  

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

I.p.  Kryterium  Waga * 

I  II  III   

1.  Cena  100%  

* wg zasady 1% = 1 pkt  
 

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  
3. Punktacja za kryterium "Cena" zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w następujący sposób:  
[(Cno / Cb.) x 100] x 100% = ilość punktów 

gdzie:  
 Cno  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  
 Cb.  - cena oferty badanej nieodrzuconej,  
 100  - wskaźnik stały,  

100% - procentowe znaczenie kryterium cena.  
 

4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego wynosi poniżej S, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za 
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najkorzystniejszą, tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów.  
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.  
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
14. INFORMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze 
umowę W sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym wart. 94 ust. 1 i 2 
ustawy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi 
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy.  

4. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy zażąda do okazania umowy 
Wykonawcy z Operatorem Systemu Dystrybucji lub przedłożenia stosownego oświadczenia 
Wykonawcy, w przypadku objęcia umowy klauzulą tajności, umożliwiającej sprzedaż energii 
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucji do 
obiektów Zamawiającego.  

5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 SIWZ, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni 
na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w 
swojej treści co najmniej następujące postanowienia:  
1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego,  
2) wskazanie Pełnomocnika,  
3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,  
4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie 

publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 00 WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana 

umowa, której warunki określa istotne postanowienia, stanowi załącznik nr 5 do 5IWZ.   
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy.   

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ppkt 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu.  
 

18. Informacje dodatkowe:  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67  

ust.1 pkt 7 ustawy, w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.   
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.   
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.   
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawcy lub podwykonawców.  
 

ZAŁĄCZNIKI:  
Załącznik nr 1- "Formularz oferty".  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.   
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr4 -Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.  
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.  
Załącznik nr 6 – Raport dobowo- godzinowy 
Załącznik nr 7 - Raport wskazań zużycia energii elektrycznej w Aquaparku Granit w Strzelinie. 

 
 
 

Zatwierdzam:  
Strzelin, dnia 12 stycznia 2016 

 
Prezes Zarządu  

 
/-/ Tomasz Charowski 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Znak sprawy: SCS-E 1/2016 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Dane Wykonawcy: 
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1: 

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

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

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

b) Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Tel ....................................., fax ....................................., e-mail: ................................................, 
Regon:  ................................................, NIP: ................................................,  
Osoba do kontaktu: ................................................................................................................... .

  
 

OFERTA 
dotycząca realizacji zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin” 

 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie: 

a) Cena netto ............................ zł (słownie złotych: ......................................................... 00/100), 
stawka podatku VAT .............. %; 
b) Cena brutto ........................... zł (słownie złotych: ........................................................ 00/100). 

z terminem realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.  
2. Cena jednostkowa za energię elektryczną czynną - całodobową w zł/kWh ............................ 

zł netto, wartość VAT ............................, tj. ............................ zł brutto. 
3. Cena jednostkowa powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzoru umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby 
z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium zatrzymuje 
Zamawiający. 

7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 
wymagania Zamawiającego. 

                                                           

1  W przypadku, gdy ofertą składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - należy 

wpisać nazwę każdego z tych wykonawców. 
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8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania 
oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest 
kompletna. 

9. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

10. Wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeśli dotyczy): 
.......................................................................................................................................................... . 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... . 

 
 
 
 
 
 
................................................                                       ............................................................................ 
(Data i miejsce)                                                                                  (Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy: SCS-E 1/2016 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

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

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

................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

Działając zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję, 
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin”. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
 
 
................................................                                       ............................................................................ 
(Data i miejsce)                                                                                  (Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Znak sprawy: SCS- E1/2016 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin”, oświadczamy, że spełniamy 
indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o przedmiotowe zamówienie 
warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dotyczące: 
 
1. Posiadania   uprawnień   do   wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności,   

zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
. ................................................                                      ............................................................................ 
(Data i miejsce)                                                                                  (Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Znak sprawy: SCS- E1/2016 

 
 
 

INFORMACJA 
WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, ze zm.) 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin”, stosownie do treści art. 26 ust. 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą" informujemy, że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w skład której wchodzą**: 
 

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

I II 

1.  

2.  

...  

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
................................................                                       ............................................................................ 
(Data i miejsce)                                                                                  (Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
**należy wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Znak sprawy: SCS- E1/2016 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 
 
zawarta w dniu ............................ roku w Strzelinie, pomiędzy: 
.1 Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 

gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin, reprezentowane przez: 
1. .......................................................... - ...................................................................................., 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 
2. ......................................................................., z siedzibą przy ..........................................................,   

Regon: .................................., NIP: .................................., reprezentowanym przez: 

1.  .......................................................... - ...................................................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§1. 
1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1059 ze zm., zwanej dalej „Prawo 

energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, zwanej dalej 

„Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz 
zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 
Dystrybucji  (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie 
usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki 
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wielkość mocy umownej wynosi 280 kW. Zmiany mocy umownej dokonuje się na pisemny 
wniosek Zamawiającego na warunkach określonych w taryfie. Jeżeli zmiana mocy umownej 
wymaga określenia nowych warunków przyłączenia, wyrażenie zgody na te zmianę nastąpi po 
uprzednim spełnieniu tych warunków przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer ………………………, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma 
być dostarczana energia elektryczna. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, leży 
w granicach jego możliwości oraz nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej 
i organizacyjnej dla jego właściwego wykonania, a także bieżącej i niezakłóconej realizacji 
powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania umowy, z należytą starannością, 
zgodnie z przepisami, etyką zawodową i postanowieniami umowy. 
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§2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego, 

tj.  Aquapark Granit Strzelin, ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 
wskazanych w §4 umowy 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń 
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów objętych umową  
3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 
2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, 

 w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb 
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 
związanych ze sprzedażą tej energii. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada lub zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz 
zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.                      
W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD, lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

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

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

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

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

  
§3. 

1. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie 
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za 
bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 
pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 
rozliczeniowego. 

2. W ramach umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych                           

z niezbilansowaniem. 
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym 

z Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują 
Wykonawcy. 
 

§4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 
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2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego                               
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii 
sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat                
w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 
§5. 

1. Strony ustalają jednostkową cenę za energię elektryczną w zł/kWh dla obiektów Zamawiającego 
w wysokości: 
1) netto .............., cenę brutto zł/kWh.....................  

2. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w ofercie Wykonawcy z dnia ........... 
będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

3. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

4. Podana w ust. 1 powyżej cena obowiązuje w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

 
§6. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie 
wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy w wysokości określonej w §5 pkt. 1 netto za 1 kWh 
zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo –rozliczeniowych otrzymanych od 
OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektu Zamawiającego, powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 
elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na 
podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za 
okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez 
liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy 
uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności 
mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

3. 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. 

4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 
energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych 
faktur. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu: 
na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 
rozliczeniowej wynosi 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
umowy. Faktury winne zawierać takie dane jak nr punktu poboru energii (PPE), wskazanie 
poprzednie i wskazanie bieżące licznika w danym okresie rozliczeniowym oraz szczegółowy opis 
punktu poboru, łącznie z adresem. 
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7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tyko za faktyczną zużytą ilość kWh. 
W przypadku niewykorzystania prognozowanej ilości kWh określonej w SIWZ, Wykonawca nie 
będzie żądał wynagrodzenia z tytułu jej niewykorzystania. 

 
§7. 

1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 
wierzyciela. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego 
odsetkami ustawowymi. 

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

 
§8. 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia przez 
Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych 
z dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za 
pobraną energii elektrycznej, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo 
uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności 
w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie            
o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną 
oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży 
energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy 
i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 
§9. 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.03.2016 r.,  nie 
wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy                          
o świadczenie usług dystrybucji. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§10. 
1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 

zobowiązań z niej wynikających. 
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z umowy na inny podmiot 

w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 
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§11. 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
takiej zmiany. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 9 ust. 2 niniejszej umowy, 
w szczególności: 
1) wstrzymania wykonywania usług przez Zamawiającego, 
2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,  
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
5) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń: 
1) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
2) zmiany ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany 

stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość 
VAT . 

3) zmiany ceny brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

4) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.             
W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt.1)-5) strony ustalą nowe 
terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

 
§12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia umowy do OSD. 
2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy 

dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem,                           
tj. w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do 
podpisania, o ile Zamawiający nie jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej.  

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks Cywilny, ustawę Prawo 
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawę Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji. 

5. Sprawy sporne związane z realizacją przedmiotu umowy, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany do umowy, będą następowały zgodnie z zapisem §11 niniejszej umowy                  
i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
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PODPISY 
ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 
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