








Jarocin, dnia 18.12.2013r. 

 

Nr postępowania: JFPK/P13/2013 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

 

„Zakup energii elektrycznej” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

     /zatwierdzam/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 



 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

1. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

tel./fax:  (62) 740 02 95, (62) 720 90 94 

adres e-mail: przybylska@jarocin.com.pl  

adres strony internetowej: www.jfpk.jarocin.com.pl  

NIP 6172084457 

REGON: 251618910 

2. Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.  

ul. Zaciszna 5, 63 – 200 Jarocin 

tel./fax: (62) 747 29 48, (62) 505 29 48  

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00 (Pn-Pt)  

adres e-mail: kontakt@jlajarocin.pl  

adres strony internetowej: www.jlajarocin.pl  

NIP: 617 19 88 984 

REGON: 25 10 37 520  

3. Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie 

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 

tel.   (62) 747 31 04 

fax.: (62) 747 29 74 

e-mail: jarocin.sport@wp.pl  

adres strony internetowej: www.jarocinsport.pl  

NIP 617-20-56-633  

REGON 251584080 

4. „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Jarocinie  

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin  

tel.  (62) 747 36 80   

fax.  (62) 747 90 33 

adres e-mail: sekretariat@zuk-jarocin.pl  

adres strony internetowej: www.zuk-jarocin.pl   

NIP 617-20-54-976                                  

REGON  251580945 
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5. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin 

tel./ fax  (62) 505 28 86 

e-mail: sekretariat@jtbs.com.pl   

adres strony internetowej: www.jtbs.com.pl  

NIP 617-19-47-353                                  

REGON  250962515 

 

Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia jest Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 

15B, 63 – 200 Jarocin (podstawa prawna - art. 16 ust. 1 i 5 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 907 z późn. 

zm.). 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 

zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia niższej od kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 ze zm.). 

2) Rozporządzenie 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). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia  jest zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego. 
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2.  Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający informuje, iż dla większości punktów odbioru jest to kolejna zmiana 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia 

podstawowego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2014 – 31.12.2014 r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

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

warunki dotyczące:  

1)  posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 



Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2). 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2). 

 

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, w takiej sytuacji przedkłada pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2.  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

wymaganych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z treści 

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki 

wykonawca spełnia. 

 

3. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy  

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli 

pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

    Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać i wskazać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału  



w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż na dzień składania ofert. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), wykonawca składa następujące 

dokumenty: 

1)  oświadczenie – załącznik 2 do SIWZ, 

2)  koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia 

poniższych dokumentów: 

1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;  

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2-3) 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacji o tym, że nie należy do tej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 



6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.  

7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

8. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów 

albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 

poświadczone „za zgodność” z oryginałem przez Wykonawcę na każdej 

stronie, natomiast pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii. 

 

VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną,  

z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 

przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku 

podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp / informacji o tym, że wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania   

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na podany przez wykonawcę  

w ofercie nr fax lub adres email zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez 

zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 

informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.  



6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Ul. T. Kościuszki 15B 

63-200 Jarocin  

Fax. (62) 740 02 95 

e-mail: przybylska@jfpk.jarocin.com.pl 

7. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z p. Edytą Szymczak, tel. 

62 740 02 95, godz. 7:00-15:00. 

W sprawie opisu przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z p. Magdaleną 

Stawicką,  tel. 519 051 511, 62 740 02 95, godz. 8:00 do 14:00. 

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

Zamawiający jest obowiązany 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. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

9.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez 

ujawniania źródła zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz 

zamieści na stronie internetowej. 

10. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. 

12.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty 

upływu terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

1)  oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

2)  koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3)  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

Oferta musi być złożona na całość zadania, co oznacza, że Zamawiający nie 

dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych, 

4)  oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

5)  jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

6)  oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7)  dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w 

szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, 

8)  poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby podpisującej ofertę, 

9)  wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Oferta wspólna: Oferta wspólna: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

publiczne zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu  

z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich  

w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 



(z podaniem numeru postępowania, przedmiotu zamówienia), podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty. 

3. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 

1)  wypełniony druk oferty – załącznik nr 1, 1A do SIWZ, 

2) oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp – załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacji o tym, że nie należy do tej 

grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ. 

5) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2. 

4. Opakowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Jarocińskiego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. (ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin) oraz opisane: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na  „Zakup energii elektrycznej" 

Nie otwierać przed 30.12.2013 r. 

Koperta wewnętrzna: 

 Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty – zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca może, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić zamawiającego. Zmiany do 

oferty należy umieścić w oddzielnej kopercie z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Na 

kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 



 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie: 

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Ul. T. Kościuszki 15 B 

63-200 Jarocin 

do dnia. 30.12.2013 r. do godz. 10.00 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.  

2. Miejsce otwarcia ofert: 

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Ul. T. Kościuszki 15 B 

63-200 Jarocin 

do dnia. 30.12.2013 r. do godz. 10.15 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.    

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty 

zgodnie z  wzorem sporządzonym przez  Zamawiającego. 

2. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

3. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Załączniku nr 1A - Formularzu 

cenowym, sporządzonym zgodnie z wzorem opracowanym przez 

Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej 

muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku. 



5. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu 

składania oferty. 

6. Ceny jednostkowe netto (tj. cena bez podatku VAT) podane w formularzu 

cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Zamawiający nie 

przewiduje zmian w tym zakresie. 

7. Ceny jednostkowe netto (tj. cena bez podatku VAT) podane w formularzu 

cenowym muszą być cenami dla odbiorcy końcowego, a więc zawierać wszystkie 

tzw. certyfikaty (m.in. zielony, żółty, czerwony, fioletowy, biały). 

8. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

9. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularz oferty. 

10. Zamawiający informuje, iż jest to kolejna zmiana sprzedawcy, chyba,  

że w załączniku nr 5 wskazano inaczej. 

 

XIII. Kryteria wyboru oferty 

1. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ -100 % (waga kryterium). 

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilość punktów 

poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej 

zasady: Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty –ilość 

punktów wyliczona wg wzoru :  

   cena najniższa x 100 pkt  

     Ci=  __________________ 

         C - cena oferty badanej  

i -numer oferty badanej  

Ci -liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej) 

Cena oferty – cena brutto z formularza oferty. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie się 

posługiwała następującym wzorem:  

Woi = Ci x 100 %  

gdzie:  

Woi -wskaźnik oceny oferty badanej  



Ci -liczba punktów za kryterium „cena” oferty badanej 

100 % -waga kryterium ceny  

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy  

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko , 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane  

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 

dni jeżeli zostało to przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli:  

 1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 

 2) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymagane zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 



chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 

93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje,  

o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający nie 

wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Wzór umowy (istotne postanowienia przyszłej umowy) 

Zamawiający do niniejszej SIWZ dołączył wzór umowy (załącznik nr 4), która zostanie 

podpisana z wybranym Wykonawcą. Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej 

umowy o zamówienie publiczne. Umowa zostanie podpisana przez każdy podmiot 

wymieniony w załączniku nr 5 odrębnie.  

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie  

o posiadaniu aktualnej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do 

obiektów Zamawiającego. 

 

XVII. Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

XVIII. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. 

 



XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

XXI. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXIII. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI 

Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

XXV. Warunki  zmiany umowy 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 

907 ze zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w szczególności w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za 

świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz 

z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, 

zaginięcie, zwolnienie) a także z powodu niewywiązywania  się tych osób z 

należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych 

przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do 

realizacji usług),przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby 

w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych w §5 ust. 3 umowy,  



3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w 

umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne 

od Stron umowy lub, których Strony umowy przy zachowaniu należytej 

staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć, 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w 

przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności 

w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub 

wyłączenia punktu poboru energii. 

 

XXVI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

XXVII. Załączniki 

1. Formularz ofertowy. 

1A. Formularz cenowy 

2. Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp 

3. Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp 

4. Projekt umowy. 

5. Specyfikacja punktów poboru. 

6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacji o tym, że nie należy do tej grupy 

kapitałowej 

 



 

 1 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

................................................    ........................... dnia .............. 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

O F E R T A  

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej. 

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

/pełna nazwa firmy wykonawcy/ posiadając/ego/a siedzibę: 

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

/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/ 

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

/województwo powiat/ 

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

/telefon /telefax/ 

...........................@..................................................  

/e-mail / 

nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ............................................... będący 

płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

 

1. Cena energii elektrycznej (obrót)* 

Wartości energii elektrycznej (Obrót)* 

  

Ilość 

energii 

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT** 

Wartość 

brutto 

Cena za energię elektryczną czynną – 

niezależnie od grupy taryfowej 
1 760 103    
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całodobowo w zł/kWh 

Razem    

* wartości netto wynikające z przemnożenia stawek z formularza cenowego oraz 

szacowanych ilości energii 

 

      2. Cena brutto oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych     

określonych w Formularzu Nr 4 - Formularz cenowy oraz ilości energii zawartych w 

Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r. 

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

na dzień składania oferty. 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 

podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym 

będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

9. Oświadczamy, że posiadamy aktualną w okresie zamówienia generalną umowę 

dystrybucyjną lub promesę umowy z właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 

10. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

warunkami umownymi zawartymi w przekazanym projekcie umowy, oświadczamy, 

że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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12. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

13. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje w ofercie na stronach ……… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom 

biorącym udział w postępowaniu.* 

14. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

15. Oświadczamy, że akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy. 

16. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

terminie             i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w 

okresie związania ofertą. 

17. Do niniejszej oferty (formularza oferty) dołączono jako załączniki:  

1)………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………. 

6)………………………………………………………………. 

7)………………………………………………………………. 

 

*  Uzupełnić gdy dotyczy. 

 

 

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

    miejscowość, data                                         pieczęcie imienne i podpisy osób  uprawnionych  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK nr 1a 

 

……………………...........…… 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Cena energii elektrycznej (Obrót)* 

  
Cena Netto 

Wartość 

VAT** 

Cena 

Brutto 

Cena za energię elektryczną czynną – 

niezależnie od grupy taryfowej całodobowo w 

zł/kWh        

 

 

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku.  

** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 

oferty przepisami prawa. 

 

 

           

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

miejscowość, data                                                         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do                                           

reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

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

/data/ 

…………………………..…………… 

………………………………..…...… 

/nazwa oferenta/ 

………………………….…………… 

…………………………….………… 

 /adres/  

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków art.  22 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Zakup energii elektrycznej” 

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy warunki 

dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4)  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5)  posiadania zawartej i aktualnej generalnej umowy dystrybucyjnej / posiadania promesy 

zawarcia generalnej umowy dystrybucyjnej z właściwym OSD. 

 

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

           (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

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

/data/ 

………………………….…..……… 

………………….….…….………… 

/nazwa oferenta/ 

…………………….………..……… 

……………………………………… 

 /adres/ 

  

 
 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. 
Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Zakup energii elektrycznej” 

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my,  iż na dzień składania ofert 

nie ma podstaw do wykluczenia mnie/naszej firmy z postępowania na podst. artykułu 24 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

 

 

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

        (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

:  
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

nr  ………………….    

 

zawarta w dniu ………… r. w ………………… pomiędzy:  

………………………z siedzibą w ……………….., ……………….., kod pocztowy …………, 

reprezentowaną przez : 

1………………………………………. 

przy kontrasygnacie . ………………………………….. 

 

zwanej dalej Zamawiającym 

 

a 

 

……………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………….. 

 

2. ……………………… 

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, z późniejszymi zmianami),  

 

o następującej treści: 

 

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami. 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012,poz. 1059 
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oraz 2013 poz. 984, zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., 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 (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z 

późn.zm.). 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (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. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 

……………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą 

sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z 

obiektu/obiektów, do którego/których ma być dostarczana energia elektryczna na 

podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 

b. stosowania zasad rozliczeń określonych w § 6 niniejszej Umowy 

c. udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

b. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych 

należności związanych ze sprzedażą tej energii. 

4.  Zamawiający oświadcza, iż zawrze (o ile jeszcze tego nie uczynił) 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: 

a. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia za energię; 

b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli 

prawidłowości wskazań układów pomiarowych. 

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 

Bilansowanie handlowe 

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 niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe. 
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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 niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików 

handlowych, przysługują Wykonawcy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe 

obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

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 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają wartość netto za energię elektryczną w zł/kWh w wysokości ………,  

Vat w wysokości zł ………, cenę brutto zł/kWh …….. 

2. Podana w ust. 1 powyżej cena obowiązuje w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. 

3. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym. 

4. Zamawiający może dołączyć do umowy dodatkowe punkty odbioru, pod rygorem 

pisemnego zgłoszenia tego zamiaru Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest 

przeprowadzić procedurę zgłoszenia nowe punktu do OSD w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych do zgłoszenia danych oraz 
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przygotować aneks do niniejszej umowy dodający nowe punkty odbioru w terminie 

14 dni od daty uzyskania wszystkich wymaganych do tego informacji. 

 

§ 6 

Rozliczenia 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach 

rozliczeniowych miesięcznych, na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez 

OSD lub w razie ich braku na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy 

w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na 

podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych 

dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów 

Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o 

podatek VAT. 

3. 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. 

4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na 

podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest 

wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty 

uprzednio wystawionych faktur. 

6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu: na koniec okresu rozliczeniowego i nie później niż do 15 dnia 
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miesiąca po okresie rozliczeniowym fakturę rozliczeniową, przy czym termin 

płatności określa się jako 30 dni od daty wystawienia faktury pod warunkiem 

dostarczenia faktury Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności. 

7. W celu umożliwienia terminowej realizacji płatności Wykonawca prześle kopie 

faktur rozliczeniowych w formie skanu w dniu wystawienia na adres email: 

………………… 

8. W przypadku błędnego wystawienia faktury, przez co należy rozumieć zastosowanie 

cen innych niż przedstawione w ofercie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie dokonać korekty błędnie wystawionych faktur. Płatność za usługi 

nastąpi po otrzymaniu faktury korygującej, nie później niż w siódmym dniu roboczym 

od daty otrzymania faktury korygującej. Do tego dnia Wykonawca nie naliczy odsetek. 

 

§ 7 

Płatności 

1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym 

od daty otrzymania faktury. Do tego dnia Wykonawca nie naliczy odsetek, o ile 

zostanie niezwłocznie od otrzymania faktury poinformowany o tym fakcie przez 

Zamawiającego. 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie 

uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych 

należności związanych z dostarczaniem tej energii. 
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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 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia  

01.01.2014 r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków zmiany 

sprzedawcy lub przyłączenia do sieci OSD. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2014 r.  

do dnia 31.12.2014 r. 

 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

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 niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W 

takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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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. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010r., Nr 113 

poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w szczególności w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za 

świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz 

z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, 

zaginięcie, zwolnienie) a także  

z powodu niewywiązywania  się tych osób z należytego wykonywania 

przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług),przy czym 

osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą 

musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych w §5 ust. 3,  

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w 

umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne 

od Stron umowy lub, których Strony umowy przy zachowaniu należytej 

staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć, 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w 

przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności 

w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub 

wyłączenia punktu poboru energii. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do 

OSD. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 

3. 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.  

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, 

wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego 

- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo      

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej numer  …………………… z dnia …………………. 
 
<<lista punktów zgodna z załącznikiem nr 5 do SIWZ dla danego płatnika>>
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Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej  NR …………………, dnia …………………r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane klienta) 
 
(dalej: Zamawiający) 
 
reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 
 
 
Zamawiający niniejszym upoważnia: 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane Sprzedawcy) 
 
(dalej: Wykonawca) 

 
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 
 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do 

realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie (i) wypowiadania dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia (ii) o rozwiązaniu umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) 

bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego 

porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o 

świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej 

umowy,  

tj. w szczególności uzyskania, ustalenia treści i przedłożenia 

Zamawiającemu do podpisania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu 
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Dystrybucyjnego; 

Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas 

trwania umowy sprzedaży. 

 
 
……………………….. 
      podpis 



Załącznik nr 5 do SIWZ – specyfikacja punktów poboru objętych zamówieniem nr JFPK/P13/2013 

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia oraz płatników dla poszczególnych obiektów. Każdy z płatników zawiera umowy sprzedaży energii z 

Wykonawcą na własne punkty odbioru. 

Umowy oznaczone jako pierwsza zmiana wymagają rozwiązania z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

LP. Nazwa obiektu Ulica Numer 
Kod 

pocztowy 
Miejscowość Nr licznika 

Moc 
umowna 

Numer PPE 
Grupa  

taryfowa  
OSD 

Okres 
rozliczenia 

w 
miesiącach 

Zużycie 
roczne 
[MWh] 

Zmiana 
(pierwsza
/kolejna) 

1 Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. Z o.o.         

1.1 Jar.Linie Autob-Warsztat ul. Zaciszna 5 63-200 Jarocin 8385978 39 480037440004623631 C11 2 35 K 

2 Jarocin Sport Sp. Z o.o. w Jarocinie         

2.1 Obiekt Sportowy ul. Sportowa 6 63-200 Jarocin 95654283 275 480037440009427959 B21 1 1032 K 

2.2 Sala Sportowa ul. Wrocławska 168 63-200 Jarocin 3379 20 480037440009696630 C11 2 3,6 K 

2.3 Przepompownia ul. Sportowa 6 63-200 Jarocin 70059636 32 480037440009279631 C11 2 12 K 

2.4 Sala Sportowa ul. Szkolna 1A 63-230 Witaszyce 70871102 26 480037440009695317 C11 2 5,4 K 

3 Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Jarocinie         

3.1 
Iluminacja Ratusza Rynek Ratusz   63-200 Jarocin 12675054 16 PL 0037 44000 45943 29 C11o 2 2,5 K 

3.2 
Biuro Park 4A 63-200 Jarocin 12890909 16 PL 0037 44000 46305 03 C11 2 0,18 K 

3.3 

Zakład Usług K-Dom 

Przed Cichą 
    63-200 Jarocin 03922139 26 PL 0037 44000 46257 52 C12A 2 

S1: 1 / S2: 

1,5 
K 

3.4 

ośw. Ulic Ojca Serafina 

Niedbały ST41-781 
    63-200 Jarocin 70952865 4,8 PL 0037 44000 56338 45 C11o 2 32,5 K 

3.5 
ośw. Ulic Park ST41-004     63-200 Jarocin 71266135 6,5 PL 0037 44000 56339 46 C11o 2 27 K 

3.6 

ośw. Ulic Żerkowska 

ST41-121 
    63-200 Jarocin 14242986 3,5 PL 0037 44000 56340 47 C11o 2 13,5 K 

3.7 

ośw. Ulic Żerkowska 

ST41-540 
    63-200 Jarocin 14236359 6,5 PL 0037 44000 56341 48 C11o 2 44 K 

3.8 Przeds. Energet.-ośw. Ulic     63-200 Jarocin 71492262 3 PL 0037 44000 56343 50 C11o 2 2,6 K 



Zajęcza ST41-869 

3.9 

ośw. Ulic Powstańców 

Wielkopolskich ST41-017 
    63-200 Jarocin 14236007 3,5 PL 0037 44000 56344 51 C11o 2 7,1 K 

3.10 

ośw. Ulic Do Zdroju ST41-

845 
    63-200 Jarocin 14242930 16 PL 0037 44000 56345 52 C11o 2 13 K 

3.11 

ośw. Ulic Do Zdroju ST41-

853 
    63-200 Jarocin 14236025 16 PL 0037 44000 56346 53 C11o 2 13 K 

3.12 

ośw. Ulic Wojska 

Polskiego Rondo 
    63-200 Jarocin 60969225 2 PL 0037 44000 56347 54 C11o 2 7,8 K 

3.13 
ośw. Ulic Maratońska      63-200 Jarocin 70766945 1,5 PL 0037 44000 56348 55 C11o 2 4,1 K 

3.14 
ośw. Ulic Szubianki Park     63-200 Jarocin 14242920 6,5 PL 0037 44000 56349 56 C11o 2 10 K 

3.15 

ośw. Ulic 

Świerczewskiego 
    63-200 Jarocin 30374499 3 PL 0037 44000 56350 57 C11o 2 8,2 K 

3.16 
ośw. Ulic Glinki  ST41-086     63-200 Jarocin 14235473 2,5 PL 0037 44000 56351 58 C11o 2 5 K 

3.17 
ośw. Ulic Park Zwycięstwa     63-200 Jarocin 14235861 4 PL 0037 44000 56353 60 C11o 2 3,5 K 

3.18 
ośw. Ulic Nowe Parcele     63-200 Jarocin 14235485 3,5 PL 0037 44000 56355 62 C11o 2 7,5 K 

3.19 

ośw. Ulic Zaciszna ST41-

370 
    63-200 Jarocin 14236006 16 PL 0037 44000 56420 30 C11o 2 5,8 K 

3.20 
ośw. Ulic Wrocławska 10     63-200 Jarocin 30130913 4,5 PL 0037 44000 56421 31 C11o 2 0 K 

3.21 

ośw. Uliczne Kard 

Wyszyńskiego 1 
    63-200 Jarocin 14236997 12,5 PL 0037 44000 91932 40 C11o 2 15 K 

3.22 
ośw. Ulic Kościuszki      63-200 Jarocin 60969515 4,5 PL 0037 44000 56423 33 C11o 2 7 K 

3.23 

ośw. Ulic Wiatraczna 

ST43-094 
      Łuszczanów 30374056 1 PL 0037 44000 73264 93 C11o 2 1 K 



3.24 
ośw. Ulic Krótka ST43-093       Łuszczanów 30374842 1 PL 0037 44000 73265 94 C11o 2 2 K 

3.25 

ośw. Ulic Zakrzew ST41-

381 
    63-230 Witaszyce 115104 1,2 PL 0037 44000 73466 04 C11o 2 3,4 K 

3.26 

ośw. Ulic Jarocińska ST41-

034 
      Golina 30124052 1 PL 0037 44000 73467 05 C11o 2 0,37 K 

3.27 

ośw. Ulic Jarocińska ST41-

279 
      Golina 71317864 2 PL 0037 44000 73470 08 C11o 2 10,5 K 

3.28 

ośw. Ulic Stramnicka 

ST41-046 
      Mieszków 30191182 1,2 PL 0037 44000 73471 09 C11o 2 4,1 K 

3.29 

ośw. Ulic Zakrzew ST41-

302 
    63-230 Witaszyce 115107 2 PL 0037 44000 73472 10 C11o 2 7 K 

3.30 

ośw. Ulic Zakrzew ST41-

058 
    63-230 Witaszyce 60060718 1,5 PL 0037 44000 73473 11 C11o 2 10 K 

3.31 

ośw. Ulic Zakrzew ST41-

384 
    63-230 Witaszyce 61011535 0,4 PL 0037 44000 73474 12 C11o 2 1,5 K 

3.32 

ośw. Ulic Jagiełka ST41-

072 
    63-230 Witaszyce 30373596 1,5 PL 0037 44000 73476 14 C11o 2 2,2 K 

3.33 

ośw. Ulic Osiedle Zdrój 

ST41-388 
    63-200 Wilkowyja 84505 2,8 PL 0037 44000 73477 15 C11o 2 5,5 K 

3.34 
ośw. Ulic Górzeńskiego 13     63-200 Wilkowyja 80560626 4 PL 0037 44000 73478 16 C11o 2 8 K 

3.35 

ośw. Ulic  al. Wolności 

ST41-855 
    63-230 Witaszyce 30123968 2 PL 0037 44000 73479 17 C11o 2 3,4 K 

3.36 
Iluminacja Kościoła ul. Dworcowa     Golina 103889 3,5 PL 0037 44000 25937 05 C11o 2 15,5 K 

3.37 
ośw. Ulic Przymysłowa 1A     63-200 Jarocin 30130918 4 PL 0037 44000 25938 06 C11o 2 5,8 K 

3.38 

ośw. Ulic Skarbczyka Park 

3 
    63-200 Jarocin 30374695 3 PL 0037 44000 26022 90 C11o 2 2,6 K 



3.39 
Iluminacja Kościoła ul. Dworcowa     Mieszków 30184113 3,5 PL 0037 44000 26023 91 C11o 2 7,3 K 

3.40 
Iluminacja Kościoła ul. Szkolna     Cielcza 30124079 3,5 PL 0037 44000 26024 92 C11o 2 0 K 

3.41 
Iluminacja Kościoła 

ul. Wojska 

Polskiego 
  63-200 Jarocin 14242935 12 PL 0037 44000 26025 93 C11o 2 7,2 K 

3.42 

ośw. Uliczne Bogusław 

41-498 
    63-200 Jarocin 60969245 2 PL 0037 44000 26228 05 C11o 2 4 K 

3.43 

ośw. Uliczne 

Przemysłowa 41-557 
    63-200 Jarocin 30130938 1 PL 0037 44000 26229 06 C11o 2 1 K 

3.44 
Iluminacja Kościoła Radlin 1A     Radlin 60969436 3,5 PL 0037 44000 26260 37 C11o 2 12 K 

3.45 

ośw. Uliczne Węglowa 

ST41-495 
    63-200 Jarocin 12859643 12 PL 0037 44000 00277 50 C11o 2 9 K 

3.46 
Iluminacja Kościoła ul. Kościuszki 14 63-200 Jarocin 70014691 10 PL 0037 44000 00174 44 C11o 2 12 K 

3.47 

ośw. Ulic Aleja 

Niepodległości 10 
    63-200 Jarocin 60015230 3 PL 0037 44000 00058 25 C11o 2 7,7 K 

3.48 
ośw. Uliczne Osiedlowa       Roszków 70009521 1 PL 0037 44000 93099 43 C11o 2 7,3 K 

3.49 

ośw. Ulic Potarzycka 41-

477 
Siedlemin   63-200 Jarocin 70222665 6,5 PL 0037 44000 93830 95 C11o 2 2,4 K 

3.50 

ośw. Uliczne 

Iwaszkiewicza 41-377  
    63-200 Wilkowyja 70266995 10 PL 0037 44000 93832 00 C11o 2 8,2 K 

3.51 

ośw. Uliczne Siedlemin 

Pinki 41-478 
    63-200 Jarocin 60396832 2,5 PL 0037 44000 94631 23 C11o 2 3,4 K 

3.52 
ośw. Ulic Główna Siedlemin   63-200 Jarocin 60361481 3,5 PL 0037 44000 94725 20 C11o 2 14,7 K 

3.53 

ośw. Uliczne Radlińska 

Szkoła 
      Mieszków 70426461 6,5 PL 0037 44000 94767 62 C11o 2 2 K 

3.54 ośw. Uliczne Mieszków       Mieszków 60446085 1,5 PL 0037 44000 94768 63 C11o 2 1 K 



dz.304/27 

3.55 

ośw. Dworcowa 

kierunek/Obra S 
      Golina 60446219 1,5 PL 0037 44000 94805 03 C11o 2 2,8 K 

3.56 

ośw. Uliczne Roszarnicza 

41-449 
    63-230 Witaszyce 70401414 3,5 PL 0037 44000 94879 77 C11o 2 4,8 K 

3.57 

Iluminacja Kościoła 

Witaszyce dz. Nr 232 
    63-230 Witaszyce 60449755 3,5 PL 0037 44000 94953 54 C11o 2 6,8 K 

3.58 
ośw. Ulic Wrocławska      63-200 Jarocin 70950705 3,5 PL 0037 44000 56419 29 C11o 2 4,1 K 

3.59 
Hala Targowa Kasztanowa 18 63-200 Jarocin 3005 40 480037440004625247 C11 1 90 K 

3.60 
ośw. Ulic Długa     63-200 Jarocin 70426047 3,5 PL 0037 44000 97471 50 C11o 2 1,8 K 

3.61 
ośw. Uliczne Bieszczadzka     63-200 Jarocin 30275801 1,5 PL 0037 44000 97581 63 C11o 2 1,4 K 

3.62 
ośw. Ulic Radlin       Radlin 30165603 1,5 PL 0037 44000 97583 65 C11o 2 1,2 K 

3.63 
ośw. Ulic Sienkiewicza       Cielcza 60667145 1,5 PL 0037 44000 96528 77 C11o 2 1,6 K 

3.64 
ośw. Uliczne Szkolna       Cielcza 60667149 1,5 PL 0037 44000 96530 79 C11o 2 3 K 

3.65 
ośw. Uliczne Śląska     63-200 Jarocin 70877978 3,5 PL 0037 44000 96994 58 C11o 2 4,5 K 

3.66 
Plac Budowy Św. Ducha     63-200 Jarocin 60900891 2,5 PL 0037 44000 97119 86 C11 2 0,4 K 

3.67 
ośw. Uliczne Łuszczanów       Łuszczanów 30184022 1,5 PL 0037 44000 97582 64 C11o 2 1 K 

3.68 

ośw. Ulic Kazimierza 

Wielkiego 
    63-200 Jarocin 30374615 1 480037440005635259 C11o 2 1,6 K 

3.69 

ośw. Uliczne Łąkowa 41-

402 
      Cielcza 60380932 3,5 PL 0037 44000 94630 22 C11o 2 4 K 

3.70 

Iluminacja kościoła ul. 

Kolejowa 
    63-230 Witaszyce 61019025 5 PL 0037 44000 99512 54 C11 2 4 K 



3.71 
Ośw. Ulic Roszków       Roszków 133702 1,5 480037440009824144 C11O 2 3 K 

3.72 
Ośw. Ulic Ciświca     63-200 Jarocin 141771 1,5 480037440009936908 C11O 2 3 K 

3.73 

Ścieżka rowerowa Łąkowa 

ośw.  Cielcza 
      Cielcza 128945 10,5 480037440009827881 C11 2 12 K 

3.74 

Scieżka rowerowa nr. 1 

Cielcza 
    63-200 Jarocin 12619893 6,5 480037440009802825 C11 2 4 K 

3.75 

Scieżka rowerowa nr. 2  

Cielcza 
    63-200 Jarocin 12890686 6,5 480037440009802926 C11 2 4 K 

3.76 

Oświetlenie Pomnika 

Wojska Polskiego  
    63-200 Jarocin 60900891 1,5 480037440009809592 C11 2 3 K 

3.77 

Ośw. Ulic Ciświca  

 dz.97   

 

63-200  
Jarocin 61019025 1,0 4800374400099555 C11O 2 0,4 K 

3.78 

Oświetlenie ul. NSZZ 

Solidarność  
    63-200 Jarocin 4018461 3,5 PL 0037 44000 9947618 C11 2 4 K 

4 Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.         

4.1   ul. Zaciszna 6 63-200 Jarocin 70733874 60 480037440009278823 G11 1 33 K 

4.2 Szkoła Park 3 63-200 Jarocin 71540142 40 480037440004625348 C11 2 36 K 

4.3 Biura ul. Kościuszki 18 63-200 Jarocin 7424990 20 480037440002974025 C11 2 10,2 K 

4.4 Jar.Tow.Bud.Społecznego ul. Kościuszki 15 63-200 Jarocin 12113001 40 480037440002975540 C11 2 31,2 K 

4.5 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.   
ul.Barwickiego  6 63-200 Jarocin 21613396 2 PL 0037 44000 45972 58 G11 2 31,2 P 

4.6 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod. 
ul. Ojca Serafina 

Niedbały 
2 63-200 Jarocin 12857976 10,5 PL 0037 44000 45991 77 G11 3 0,372 P 

4.7 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul. Ojca Serafina 

Niedbały 
2 63-200 Jarocin 12858365 10,5 PL 0037 44000 45993 79 G11 3 0,18 P 

4.8 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul. Śródmiejska  10A 63-200 Jarocin 21103447 3,5 PL 0037 44000 46003 89 G11 2 0,066 P 

4.9 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul.Moniuszki 22 63-200 Jarocin 14242649 3,5 PL 0037 44000 46260 55 G11 2 0,756 P 

4.10 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul.Poznańska 35 63-200 Jarocin 60401492 3,5 PL 0037 44000 46276 71 G11 2 0,072 P 

4.11 Jar.Tow.Bud.Społecznego- ul.Poznańska 35 63-200 Jarocin 20740321 3,5 PL 0037 44000 46277 72 G11 2 0,162 P 



KL. Schod.  

4.12 Kom.Zakł. Budż.-Kl. Schod ul.Poznańska 22 63-200 Jarocin 80676077 4 PL 0037 44000 46280 75 G11 2 31,2 P 

4.13 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul.Poznańska 10 63-200 Jarocin 20507620 3,5 PL 0037 44000 46281 76 G11 2 31,2 P 

4.14 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KL. Schod.  
ul.Moniuszki 8 63-200 Jarocin 20610711 3,5 PL 0037 44000 46283 78 G11 2 31,2 P 

4.15 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KLAT.M1 
ul.Wolności 7/9 63-200 Jarocin 144136 5,5 PL 0037 44000 29714 96 G11 2 1,056 P 

4.16 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KLAT.Schod. 
ul. Kościuszki 37 63-200 Jarocin 60566349 5,5 PL 0037 44000 2972308 G11 2 0,822 P 

4.17 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KLAT.Schod. 
ul. Kościuszki 18 63-200 Jarocin 60566357 5,5 PL 0037 44000 2973217 G11 2 0,822 P 

4.18 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KLAT.Schod. 
ul. Kościuszki 47 63-200 Jarocin 1695300 3,5 PL 0037 44000 2975035 G11 2 0,822 P 

4.19 Jarocińskie To-KL.Schod. ul. Nowa 1 63-200 Jarocin 28650257 3,5 PL 0037 44000 29777 62 G11 2 0,822 P 

4.20 
Jar.Tow.Bud.Społecznego-

KLAT.Schod. 
ul. Aleja 

Niepodległości 
22 63-200 Jarocin 21065427 2 PL 0037 44000 2980186 G11 2 0,822 P 

4.21 Oświetlenie Piwnic 
ul. Ojca Serafina 

Niedbały 
4 63-200 Jarocin 7980241 10,5 PL 0037 44000 26193 65 G11 2 0,822 P 

4.22 Oświetlenie Garaży 
ul. Ojca Serafina 

Niedbały 
4 63-200 Jarocin 11269625 10,5 PL 0037 44000 26193 67 G11 2 0,822 P 

4.23 
Gosp.Dom. 

Parowozownia 1C 
    63-200 Jarocin 14243555 12 PL 0037 44000 26682 71 G11 2 0,822 P 

4.24 
Gosp.Dom. 

Parowozownia 1A 
    63-200 Jarocin 14235802 12 PL 0037 44000 26690 79 G11 2 0,822 P 

5 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o.         

5.1 Biuro ul. Kościuszki 10A 63-200 Jarocin 70401844 13 PL 0037 44000 94796 91 C11 2 7 K 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi około 1889,7 MWh. 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

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

(miejscowość, data) 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp/ 

INFORMACJA O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPIATAŁOWEJ* 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „……………………………………………………..” 

Ja (imię i nazwisko), 

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

zamieszkały ............................................................................................................................................................. 

reprezentując Wykonawcę................................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ..................................................................... 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 

 

1. Należymy do grupy kapitałowej*. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

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

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

    (należy wpisać podmioty z grupy kapitałowej) 

2. Nie należymy do grupy kapitałowej*. 

 

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

   miejscowość, data              (imię i nazwisko) 

    podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 


