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„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria  

w latach 2018-2019" 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Znak postępowania: RGiZP.271.19.2017 

ZATWIERDZIŁ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogoria, dnia  02.11.2017r.
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I. Informacje o Zamawiającym 
1. Gmina Bogoria 

Siedziba: Urząd Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 

Numer NIP: 866 -16- 03 - 248 

Tel: (15) 867-40-86 

Fax (15) 867-42-81 

http://www.bip.bogoria.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy prawo 

energetyczne  dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria tj; 

 

1) Gmina Bogoria z siedzibą w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, NIP 866-16-03-248, REGON; 

830409637. 

2) Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych z siedzibą w Pęcławicach Górnych, Pęcławice 

Górne, 28-210 Bogoria, NIP 8661733531, REGON: 260562280 

3) Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria, NIP 

8661544089, REGON: 000842905 

4) Jadłodajnia Gminna w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria, NIP 8661725460, 

REGON: 260441903 

5) Publiczne Przedszkole w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria NIP 

8661577108, REGON: 830006744 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu z siedzibą w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 24, 28-210 

Bogoria, NIP 8661572996, REGON; 001184568 

7) Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z klasami Gimnazjalnymi w Bogorii , ul. Staszowska 10 

NIP 8661575954, REGON 000265359 

8) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach z 

siedzibą w Jurkowicach, Jurkowice, 28-210 Bogoria, NIP 8661712902, REGON; 260035758, 

9) Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii Bogoria, ul. Rynek 14, NIP8661633284, REGON 

292907191. 

10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach, 

Szczeglice 48, NIP; 8661712888, REGON; 260035741 

UWAGA 

Dla przedmiotowych PPE faktury z tytułu świadczenia usług sprzedaży energii 
elektrycznej powinny być wystawiane z następującym oznaczeniem jednostki 
samorządu terytorialnego : 
 
Gmina Bogoria 
 
adres ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
NIP 866-16-03-248 
 
Odbiorca: 
 

  Jednostka organizacyjna wg zawartych umów. 
 

3. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich 

objętych niniejszym postępowaniem podmiotów. 

4. Zamawiający oraz Współzamawiający będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego 

postępowania ( 10 umów). Ponadto zobowiązania Zamawiającego oraz Współzamawiających w 

stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia nie będą miały charakteru solidarnego i 

będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. 

 

http://www.bip.bogoria.pl/
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II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zwaną dalej „ustawą" a także przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy . 

III. Postanowienia ogólne 
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu 

stosuje się przepisy ustawy, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny . 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy. 

5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm Podwykonawców. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania Podwykonawcy, jak za swoje działania. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.93 ustawy. 

IV. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Bogoria zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm. ) oraz z obowiązującymi standardami jakościowymi 

obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie i aktach wykonawczych. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 09310000-5 - elektryczność. 

3. Zamawiający informuje że: 

1) Całkowite prognozowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

wynosić będzie 2 559 055 kWh . 

2) Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii w całej Gminie Bogoria 

wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

3) Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

4) Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi 

ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy 

oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy 

zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 

zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na 

powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 
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5) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i 

stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 

6) Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy jest kolejną procedurą prowadzoną przez 

Zamawiającego oraz że dla wszystkich punktów posiada odrębne umowy na sprzedaż i 

dystrybucję. 

7) Obecnym sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 

30-4717 Kraków 

8) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanego „OSD") dla punktów przyłączeniowych 

wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest PGE Dystrybucja S.A. 

9) Wykonawcy zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich 

informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych 

punktów poboru energii. 

Koszty oględzin miejsc potrzebnych do kalkulacji cenowej ponosi Wykonawca. 

10) Zamawiający wymaga aby czynności (o ile będą niezbędne do wykonania) wypowiedzenia umów, 

złożenia wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy i przygotowanie umowy wraz z wszystkimi 

koniecznymi czynnościami niezbędnych do sporządzenia umowy realizował Wykonawca. 

Zamawiający (kierownicy jednostek) udzielą Wykonawcy , na wykonanie wszystkich wymaganych 

czynności związanych z przygotowaniem umowy stosownego pełnomocnictwa. Sporządzenie 
niezbędnych formularzy i pism do wypowiedzenia i zawarcia umowy leży po stronie Wykonawcy. 

V. Termin realizacji zamówienia, warunki płatności 
1. Zamówienie będzie realizowanie od 1.01.2018 do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie 

świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność z tytułu zużytej energii elektrycznej przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

umowy . 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną na dzień składania ofert koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydane przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki; 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż 

energii elektrycznej o łącznym rocznym wolumenie nie mniejszym niż 100 000 kWh; 

3. Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy . 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w ust. 1 art. 22a ustawy. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania 
1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust.7 ustawy. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, forma dokumentów oraz zasady 
dotyczące Wykonawców występujących wspólnie 

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do 

SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, która nie jest wskazana jako upoważniona 

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze; 

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego (np. 

konsorcjum) ; 

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , w odniesieniu do 

określonego warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 2.1). 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 

2.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

6. W terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

http://www.bip.bogoria.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia 

ofert) każdy Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej) złoży bez dodatkowego wezwania oryginał oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu - 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży: 

1) Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

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

załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane (są wykonywane) 

należycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami , o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
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określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny wskazywać w sposób 

jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie 

zamówienia publicznego zasobów oraz informacje określone w ppkt 1 - 4). 

9. Forma dokumentów: 

1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. 

2) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą; 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu MR, innych niż oświadczenia , wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art.9 ust. 3 

ustawy; 

6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty; 

7) W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, wspólnicy spółki cywilnej 

): 

1) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy ; 

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 

4) oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie; 

5) dokumenty, o których mowa w pkt. 6 składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 

6) dokumenty, o których mowa w pkt. 7 składają Wykonawcy wspólnie; 

7) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
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wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.1), wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeśli uzyskane przez Zamawiającego informacje nie są w 

języku polskim to Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

15. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć 

kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej przez posłańca, za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub osobiście a także faksem lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Dokument przekazany drogą elektroniczną jako załącznik do e-mail musi być skanem dokumentu 

podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy. 

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma 

po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu komunikatu 

poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu 

„Wysłane". 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

a) w formie pisemnej należy kierować na adres: Urząd Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13; 28-210 

Bogoria 

b) w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer: (15)865-42-81 ; 

c) w formie elektronicznej należy kierować na adres: urzad@bogoria.pl . 

mailto:urzad@bogoria.pl


9 

 

5. Osoby upoważnione do porozumiewania z Wykonawcami: Marlena Chłodnicka, Borek Zbigniew – 
urzad@bogoria.pl. 

X. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 
1. Przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wskazane jest aby zapytania do niniejszego postępowania przesyłane w formie elektronicznej były 

również przesyłane wersji edytowalnej umożliwiającej pracę w edytorze tekstów (WORD) ze względu 

na potrzebę przeniesienia pytań do formularza odpowiedzi. 

3. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie 

internetowej http://www.bip.bogoria.pl 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

udostępnia na w/w stronie internetowej . 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w 

ust.1. 
7. Modyfikacje SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

4. Ofertę/oferty należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystym i zaklejonym opakowaniu 

zaadresowanym: Gmina Bogoria 

28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY: 
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria w latach 2018-2019" 

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 10.10 dnia  .......................  
(uzupełnić zgodnie z Rozdział XIV pkt. 1.) 
 

Na opakowaniu oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

5. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 

przez Wykonawcę, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w 

sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, 

które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem. 

7.  Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w 

sposób trwały (np.: bindowane lub zszyte), a materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie 

stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 

mailto:urzad@bogoria.pl
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9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

powinien zastrzec informacje, które nie mogą być udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 

zastrzeżone informacje oraz ich wyraźne oznaczenie. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje 

obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres 
gwarancji i warunki płatności. 

XII. Zmiany i wycofanie oferty 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

2. Zmiany dotyczące treści oferty bądź powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem 

„ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

3. W przypadku złożenia kilku zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana Nr  .... ". 

4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty. 

XIII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć na Sekretariacie Urzędu Gminy Bogoria, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13, w 

terminie do dnia 13.11.2017r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bogoria, w Sali narad w tym samym dniu o godz. 

10:10. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda odpowiednie informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://www.bip.bogoria.plinformacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

8. Ceny, terminu wykonania zamówienia 

9. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy, dokonywanie 
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jakiejkolwiek zmiany w ich treści. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 

XV. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Podana w ofercie cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in. obowiązujący podatek akcyzowy oraz podatek VAT w 

obowiązującej stawce. 

3. Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

grosza (do dwóch miejsc po przecinku) oraz odnośnie cen jednostkowych z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku. 

4.  Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie będzie podlegać zmianom z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w projekcie umowy. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

 

XVII. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

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

 

1) Kryterium Cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. W tym kryterium 

można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc 

po przecinku. 
Liczba punktów w kryterium Cena (C ) zostanie wyliczona wg wzoru: 

Cena najniższa spośród złożonych ofert 

C =..........................................................................x 100%  

Cena badanej oferty 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena (C ) 100 % 
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jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto 

za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.  Cena oferty brutto Cena oferty (z 

podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia - 100%.  Zamawiający wybrał jako kryterium 

oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy energii 

elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań 

Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. 

Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z późn. zm.), natomiast zasady 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1200). Standardy 

jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791). 

6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w ich treści. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XVMI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie określonym w 

art. 94 ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać stosowne 

pełnomocnictwo, o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, przedstawienia oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu) umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust.1 ustawy . 

XIX. Warunki umowy i zmiany umowy 
1. W wyniku przedmiotowego postępowania zostaną zawarte umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą a 

10 -cioma Zamawiającymi (Współzamawiajacymi) wymienionymi w Rozdziale I SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach jak w załączniku nr 4 do SIWZ . 



13 

 

3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy, 
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, 

jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

 

Załączniki: 

1) wykaz wszystkich punktów odbioru energii w całej Gminie Bogoria 

2) Formularz Oferty 

3) Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

4) Wzór umowy 

5) OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY 

6) Wykaz dostaw 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria. 

 

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU: 
 

1. Oświetlenie uliczne (taryfa C12b) 
 

L.P. Punkt odbioru Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta Numer PPE 
Numer 
licznika 

Taryfa 
zakupowa 

Taryfa 
dystrybucyjna 

Moc 
umowna 

[kW] 

Szacowane 
zużycie energii [kWh] 

01.01.2018- 31.12.2019 Płatnik 

Strefa dzienna Strefa nocna 

1. 
Oświetlenie drogowe przy ul. 

Spacerowej 
Spacerowa ST TR 3 - 28-210 Bogoria 480548103000294915 11034177 C12b C12b 6 5730 12130 Gmina Bogoria 

2. 
Oświetlenie drogowe przy ul. 

Sandomierskiej 
Sandomierska ST TR 2 - 28-210 Bogoria 480548103005023562 11243993 C12b C12b 7 10894 19582 Gmina Bogoria 

3. Oświetlenie uliczne Niedźwiedź - 1 Niedźwiedź 28-210 Bogoria 480548153000021110 80540840 C12b C12b 2 3280 6742 Gmina Bogoria 

4. Oświetlenie uliczne Ujazdek - - Ujazdek 28-210 Bogoria 480548153000021211 80666104 C12b C12b 2 3020 6576 Gmina Bogoria 

5. Oświetlenie uliczne - - Łagówka 28-210 Bogoria 480548153000021312 80274836 C12b C12b 2 5444 10722 Gmina Bogoria 

6. Oświetlenie uliczne Pełczyce - 3 Pełczyce 28-210 Bogoria 480548153000021413 80656547 C12b C12b 2 4092 8392 Gmina Bogoria 

7. Oświetlenie uliczne - - Podlesie 28-210 Bogoria 480548153000021716 1371093 C12b C12b 2 4170 7976 Gmina Bogoria 

8. 
Oświetlenie uliczne Kol. 

Pęcławska 
- 3 Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548153000022019 6275092 C12b C12b 2 3148 6332 Gmina Bogoria 

9. 
Oświetlenie uliczne Kol. 

Pęcławska 
- 2 Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548153000022120 80466705 C12b C12b 3 4032 6108 Gmina Bogoria 
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10. 
Oświetlenie ulicz. Kol. Wysoki 

Małe 
- - Kolonia Pęcławice 28-210 Bogoria 480548153000022423 80466652 C12b C12b 5 6816 14546 Gmina Bogoria 

11. Oświetlenie uliczne - - Kolonia Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000022524 17604376 C12b C12b 4 7360 14962 Gmina Bogoria 

12. Oświetlenie uliczne Moszyny - - Moszyny 28-210 Bogoria 480548153000022625 61260642 C12b C12b 2 4372 8808 Gmina Bogoria 

13. Oświetlenie ulicz. Wagnerówka - - Wagnerówka 28-210 Bogoria 480548153000022928 24628347 C12b C12b 1 362 728 Gmina Bogoria 

14. Oświetlenie uliczne - - Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548153000023029 68642 C12b C12b 1 6120 12496 Gmina Bogoria 

15. Oświetlenie uliczne - - Niedźwiedź 28-210 Bogoria 480548153000023130 80525839 C12b C12b 4 8238 16384 Gmina Bogoria 

16. 
Oświetlenie uliczne Bogoria 

Ogrodowa 
Ogrodowa - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000023332 12199580 C12b C12b 6 13464 26898 Gmina Bogoria 

17. Oświetlenie uliczne Pełczyce - 2 Pełczyce 28-210 Bogoria 480548153000023433 1370983 C12b C12b 2 6848 14192 Gmina Bogoria 

18. Oświetlenie uliczne Staszowska - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000023534 7685633 C12b C12b 6 36858 43372 Gmina Bogoria 

19. Oświetlenie uliczne - - Witowice 28-210 Bogoria 480548153000024241 80466805 C12b C12b 4 8274 17306 Gmina Bogoria 

20. Oświetlenie uliczne - - Wagnerówka 28-210 Bogoria 480548153000024847 80301239 C12b C12b 2 5094 10230 Gmina Bogoria 

21. 
Oświetlenie uliczne Jóżefów 

Witowicki 
- - Józefów Witowicki 28-210 Bogoria 480548153000025150 1378808 C12b C12b 2 3146 6644 Gmina Bogoria 

22. Oświetlenie uliczne - - Pęcławice Górne 28-210 Bogoria 480548153000025251 80466769 C12b C12b 5 10238 23574 Gmina Bogoria 

23. Oświetlenie uliczne Pełczyce - 1 Pełczyce 28-210 Bogoria 480548153000025554 20467582 C12b C12b 1 4362 9194 Gmina Bogoria 

24. Oświetlenie uliczne os. Ujazd - - Os. Ujazd 28-210 Bogoria 480548153000027069 80466772 C12b C12b 3 6640 13592 Gmina Bogoria 
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25. Oświetlenie uliczne Bogoria Kolejowa 1 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000027675 73026 C12b C12b 10 23612 46402 Gmina Bogoria 

26. 
Oświetlenie uliczne Poręba 

Kiełczyńska 
- - Poręba Kiełczyńska 28-210 Bogoria 480548153000021514 2008919 C12b C12b 2 3854 6600 Gmina Bogoria 

27. 
Ośw. uliczne Kol. Bogoria pod 

lasem 
- - Mostki 28-200 Staszów 480548153000021615 80544925 C12b C12b 3 6286 13158 Gmina Bogoria 

28. Oświetlenie uliczne st. Budy - 3 Budy 28-210 Bogoria 480548153000021817 24631660 C12b C12b 1 4424 9126 Gmina Bogoria 

29. 
Oświetlenie uliczne 

Przyborowice 
- - Przyborowice 28-210 Bogoria 480548153000021918 49851 C12b C12b 4 9492 20060 Gmina Bogoria 

30. Oświetlenie ulicz. Domoradzice - 1 Domoradzice 28-210 Bogoria 480548153000022221 8535737 C12b C12b 4 8582 16410 Gmina Bogoria 

31. Oświetlenie uliczne - - Szczeglice 28-212 Szczeglice 480548153000022322 24617979 C12b C12b 2 7660 5954 Gmina Bogoria 

32. Oświetlenie uliczne Rogoźno - - Rogożno 28-210 Bogoria 480548153000022726 01335182 C12b C12b 2 3438 7310 Gmina Bogoria 

33. Oświetlenie uliczne Budy - 2 Budy 28-210 Bogoria 480548153000022827 80664865 C12b C12b 1 2796 5268 Gmina Bogoria 

34. Oświetlenie uliczne - - Kiełczyna Kolonia 28-210 Bogoria 480548153000023231 80456300 C12b C12b 1 2252 4326 Gmina Bogoria 

35. Oświetlenie uliczne - - Pelczyce 28-213 Jurkowice 480548153000023635 24996009 C12b C12b 2 1234 2516 Gmina Bogoria 

36. Oświetlenie uliczne - - Malkowice 28-210 Bogoria 480548153000023736 68639 C12b C12b 2 6532 13882 Gmina Bogoria 

37. Oświetlenie uliczne - - Domoradzice 28-210 Bogoria 480548153000023837 20765009 C12b C12b 4 6840 14346 Gmina Bogoria 

38. Oświetlenie uliczne Szczeglice - 1 Szczeglice 28-210 Bogoria 480548153000023938 1335008 C12b C12b 4 8708 18630 Gmina Bogoria 

39. Oświetlenie uliczne - - Szczeglice 28-210 Bogoria 480548153000024039 17741192 C12b C12b 1 1076 2382 Gmina Bogoria 
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40. 
Oświetlenie uliczne Wola 

Malkowska 
- 2 Wola Malkowska 28-210 Bogoria 480548153000024140 80466793 C12b C12b 3 8040 16996 Gmina Bogoria 

41. Oświetlenie uliczne Wysoki Małe - - Wysokie Małe 28-210 Bogoria 480548153000024342 17982767 C12b C12b 5 7950 16554 Gmina Bogoria 

42. Oświetlenie uliczne - - Budy 28-210 Bogoria 480548153000024443 17731013 C12b C12b 1 1600 3364 Gmina Bogoria 

43. Oświetlenie uliczne Zagorzyce - - Zagorzyce 28-210 Bogoria 480548153000024544 80466041 C12b C12b 4 6600 13698 Gmina Bogoria 

44. Oświetlenie uliczne - - Batogi 28-210 Bogoria 480548153000024645 80544799 C12b C12b 1 454 2522 Gmina Bogoria 

45. 
Oświetlenie uliczne Zimnowoda 

Wodociągi 
- - Zimnowoda 28-210 Bogoria 480548153000024746 80298835 C12b C12b 3 3184 8280 Gmina Bogoria 

46. 
Oświetlenie uliczne Wola 

Malkowska 
- 2 Wola Malkowska 28-210 Bogoria 480548153000024948 80465969 C12b C12b 3 5232 10552 Gmina Bogoria 

47. Oświetlenie uliczne - - Rosołówka 28-210 Bogoria 480548153000025049 80457471 C12b C12b 5 13610 16560 Gmina Bogoria 

48. Oświetlenie uliczne - - Ceber 28-210 Bogoria 480548153000025352 80663827 C12b C12b 6 15844 33638 Gmina Bogoria 

49. Oświetlenie uliczne Szczeglice - - Szczeglice 28-210 Bogoria 480548153000025453 17982920 C12b C12b 1 996 2140 Gmina Bogoria 

50. Oświetlenie uliczne Południowa - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548153000025655 61260633 C12b C12b 4 10330 22896 Gmina Bogoria 

51. Oświetlenie uliczne Wierzbka - - Wierzbka 28-210 Bogoria 480548153000025756 80656855 C12b C12b 4 7058 15012 Gmina Bogoria 

52. Oświetlenie uliczne - - Miłoszowice 28-210 Bogoria 480548153000025857 1335894 C12b C12b 3 8280 12510 Gmina Bogoria 

53. Oświetlenie uliczne Swoboda - - Poręba Kiełczyńska 28-210 Bogoria 480548153000025958 17981136 C12b C12b 1 1008 2158 Gmina Bogoria 

54. Oświetlenie uliczne - - Wola Kiełczyńska 28-210 Bogoria 480548153000026059 80466083 C12b C12b 2 3626 6924 Gmina Bogoria 
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55. Oświetlenie uliczne - - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548153000026160 00046600 C12b C12b 2 6088 13112 Gmina Bogoria 

56. Oświetlenie uliczne Gorzków - 1 Gorzków 28-210 Bogoria 480548153000026261 80466091 C12b C12b 3 4902 9978 Gmina Bogoria 

57. Oświetlenie uliczne - - Wysoki Średnie 28-210 Bogoria 480548153000026362 80466085 C12b C12b 3 6412 13562 Gmina Bogoria 

58. Oświetlenie uliczne - - 
Grzybów 

Szczeglicki 
28-210 Bogoria 480548153000026463 80465963 C12b C12b 4 8348 15844 Gmina Bogoria 

59. Oświetlenie uliczne - - Wysoki Duże 28-210 Bogoria 480548153000026564 80466460 C12b C12b 2 4032 8638 Gmina Bogoria 

60. Oświetlenie uliczne Jurkowice - 3 Jurkowice 28-210 Bogoria 480548153000026665 80466428 C12b C12b 4 6888 14642 Gmina Bogoria 

61. Oświetlenie uliczne Miłoszowice - 1 Miłoszowice 28-210 Bogoria 480548153000026766 80300273 C12b C12b 3 3110 6496 Gmina Bogoria 

62. Oświetlenie uliczne - - Mała Wieś 28-210 Bogoria 480548153000026867 80544182 C12b C12b 4 6834 14484 Gmina Bogoria 

63. Oświetlenie uliczne - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548153000026968 80274728 C12b C12b 2 2610 5362 Gmina Bogoria 

64. Ośw. Ulicz. Grzybów Szcz. - 3 
Grzybów 

Szczeglicki 
28-210 Bogoria 480548153000027170 1335012 C12b C12b 2 4624 10186 Gmina Bogoria 

65. Ośw. Ulicz. Jurkowice - 1 Jurkowice 28-210 Bogoria 480548153000027271 20119599 C12b C12b 4 9896 22798 Gmina Bogoria 

66. Oświetlenie uliczne - - Gorzków 28-210 Bogoria 480548153000027473 80661573 C12b C12b 1 2762 5620 Gmina Bogoria 

67. Ośw. Uliczne Kiełczyna - 4 Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548153000027776 61263070 C12b C12b 2 3542 7038 Gmina Bogoria 

68. Oświetlenie ulicz. Malkowice - 1 Malkowice 28-210 Bogoria 480548153000027877 68643 C12b C12b 2 5338 12120 Gmina Bogoria 

69. Oświetlenie uliczne - - Wysoki Małe 28-210 Bogoria 480548153000044348 80303257 C12b C12b 2,5 2570 9854 Gmina Bogoria 
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70. 
Oświetlenie uliczne Bogoria ul. 

Rakowska 
Rakowska - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000027574 25249895 C12b C12b 5 4222 27884 Gmina Bogoria 

71. Oświetlenie uliczne Kolejowa - Bogoria 28-210 Bogoria - 20388839 C12b C12b 6 14918 21122 Gmina Bogoria 

72 

Oświetlenie - Moszyny   Moszyny 28-210 Bogoria 480548103006714089 83163360 C11 C11    Gmina Bogoria 

73 

Oświetlenie – Osiedlowa w 
Bogorii 

Osiedlowa  Bogoria 28-210 Bogoria 480548103006713988  C11 C11    Gmina Bogoria 

74 

Oświetlenie – Kolonia Bogoria   Kolonia Bogoria 28-210 Bogoria 480548103006713786 83163335 C11 C11    Gmina Bogoria 

75 

Oświetlenie Domaradzice   Domaradzice 28-210 Bogoria 480548103006713887 24546038      Gmina Bogoria 

76 

Oświetlenie - Jurkowice 

  Jurkowice 

28-210 Bogoria 480548103006710857 83163378 C11 

    

Gmina Bogoria 

77 

Oświetlenie – Moszyny 
   Moszyny 

28-210 Bogoria 480548103006710756 83163373 C11 

    

Gmina Bogoria 

78 

Oświetlenie – Grzybów 
Szczeglicki   Grzybów 

28-210 Bogoria 480548103006710655 83163301 C11 

    

Gmina Bogoria 
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2. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11, C21, G11) 
 

L.P. Punkt odbioru Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta Numer PPE 
Numer 
licznika 

Taryfa 
zakupowa 

Taryfa 
dystrybucyjna 

Moc 
umowna 

[kW] 

Szacowane 
zużycie energii [kWh] 

01.01.2018 - 31.12.2019 Płatnik 

Taryfa całodobowa 

1. Urząd Gminy Bogoria Opatowska - Bogoria 28-210 Bogoria 480548103005130969 4100420 38 C11 C11 67354 Gmina Bogoria 

2. Przepompownia - - Rosołówka 28-210 Bogoria 480548203000001222 04140886 25 C11 C11 76580 Gmina Bogoria 

3. 
Urząd Gminy BO-DOM 

Straż 
- 00 Tylna 28-210 Bogoria 480548103004911812 4808595 12 C11 C11 7584 Gmina Bogoria 

4. Przepompownia - - Bogoria 28-210 Bogoria 480548103005012448 9468504 12 C11 C11 6644 Gmina Bogoria 

5. 
Budynek Urzędu Gminy - 

wodociągi 
- - Bogoria 28-210 Bogoria 480548103005012549 9234083 12 C11 C11 16290 Gmina Bogoria 

6. Oczyszczalnia - - Bogoria 28-210 Bogoria 480548103005130363 03235758 35 C11 C11 145018 Gmina Bogoria 

7. 
Przepompownia ścieków 
Jurkowice Kamieniołom 

- - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103006949923 9337089 4,6 C11 C11 8872 Gmina Bogoria 

8. OSP - - Niedźwiedź OSD 28-210 Bogoria 480548103004912115 130580 7 C11 C11 18 Gmina Bogoria 

9. Urząd Gminy Bogoria-OSP - 00 Pęcławice Górne 28-210 Bogoria 480548103004912216 10241137 8 C11 C11 260 Gmina Bogoria 

10. Pompownia - 00 Pęcławice Górne 28-210 Bogoria 480548103005012650 8860105 12 C11 C11 12804 Gmina Bogoria 

11. Pompownia Ścieków - - Podlesie 28-210 Bogoria 480548103005130565 7108400 6,4 C11 C11 22778 Gmina Bogoria 

12. 
Dom Pomocy Społecznej 

Pęcławice Górne 
- - Pęcławice Górne 28-210 Bogoria 480548103004384473 8266610 9 C11 C11 17762 

Dom Pomocy Społecznej 
Pęcławice Górne 
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13. Budynek Świetlicy - 23 Pełczyce 28-210 Bogoria 480548103005701552 5199340 7 C11 C11 2244 Gmina Bogoria 

14. Pawilon Usługowy Rakowska - Bogoria 28-210 Bogoria 480548203000016073 91284768 25 C11 C11 972 Gmina Bogoria 

15. 
Plac Budowy pompowni 

ścieków 
- - Gorzków 28-210 Bogoria 480548103006438146 6464631 14 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

16. Świetlica wiejska - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103006385202 9727151 9 C11 C11 1044 Gmina Bogoria 

17. OSP - 00 Zimnowoda 28-210 Bogoria 480548103004910091 6621580 12 C11 C11 5258 Gmina Bogoria 

18. Urząd Gminy Bogoria - - Ceber 28-210 Bogoria 480548103004910293 9231398 8 C11 C11 3194 Gmina Bogoria 

19. Urząd Gminy - 00 Gorzków 28-210 Bogoria 480548103004910394 6514419 8 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

20. 
Urząd Gminy Bog-Dom 

Strażaka 
- 00 Przyborowice 28-210 Bogoria 480548103004910596 6438883 8 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

21. 
Urząd Gminy Bog-Remi. 

OSP 
- - Grzybów Szczeglicki 28-210 Bogoria 480548103004910600 10407214 12 C11 C11 396 Gmina Bogoria 

22. Urząd Gminy Bogoria OSP - - Przyborowice 28-210 Bogoria 480548103004910701 17512431 4 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

23. 
Urząd Gminy Bo-Remiza 

OSP 
- 0 Domoradzice 28-210 Bogoria 480548103004910802 4138685 8 C11 C11 8988 Gmina Bogoria 

24. Urząd Gminy Bogoria - 00 Grzybów Szczeglicki 28-210 Bogoria 480548103004910903 10311049 12 C11 C11 1962 Gmina Bogoria 

25. Urząd Gminy Bogoria-OSP - 00 Szczeglice 28-210 Bogoria 480548103004911004 8836098 8 C11 C11 906 Gmina Bogoria 

26. 
Budynek administracyjny 

– Bogoria ul. Kolejowa 
- 00 

Bogoria ul. Kolejowa 
24a 

28-210 Bogoria 480548103006653768 6625512 8 C11 C11 2000 Gmina Bogoria 

27. 
Urząd Gminy Bogoria-

Remiza 
- 00 Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103004911206 7694820 8 C11 C12b 2446 Gmina Bogoria 
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28. 
Urząd Gminy Bogoria-

Remiza 
- - Miłoszowice 28-210 Bogoria 480548103004911307 9225316 12 C11 C11 392 Gmina Bogoria 

29. Hydrofornia - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103005012347 95893151 25 C11 C11 45312 Gmina Bogoria 

30. Przepompownia Ścieków - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103006114309 00161329 7,5 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

31. Hydrofornia - - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548103005130262 00072423 22 C11 C11 38514 Gmina Bogoria 

32. 
Lokal gospodarczy – 

Pęcławice Górne 
- 00 Pęcławice Górne 28-210 Bogoria 480548103002775788 13302196 4 C11 C11 226 Gmina Bogoria 

33. Pomieszczenia Biurowe Spacerowa 11 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103004911913 22360035 4 C11 C11 560 Gmina Bogoria 

34. Przepompownia Ścieków - - Bogoria Kolonia 28-210 Bogoria 480548103005131070 3399119 5 C11 C11 10042 Gmina Bogoria 

35. Świetlica wiejska - - Wierzbka 28-210 Bogoria 480548103005884640 8122482 7 C11 C11 500 Gmina Bogoria 

36. Świetlica wiejska - - Wola Malkowska 28-210 Bogoria 480548103004795008 8796813 7 C11 C11 3076 Gmina Bogoria 

37. ZOZ Auxilium Spacerowa 7 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103004632128 7586479 15 C11 C11 4608 Gmina Bogoria 

38. Świetlica - - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548103006167859 22363697 4 C11 C11 20 Gmina Bogoria 

39. Mieszkanie służbowe Spacerowa 7 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000029901 11222399  G11 G11 388 Gmina Bogoria 

40. 
Przepompownia Ścieków 

PC 
- 245 Kiełczyna Kolonia 28-210 Bogoria 480548153000042227 03235256 42 C21 C21 20000 Gmina Bogoria 

41. 
Zagospodarowanie terenu 
wokół zbiornika na rzece 

Korzennej w Bogorii 
- - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000083956 00243954 20 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

42. 
Przepompownia Ścieków 

PB Kiełczyna 
- 

działka nr. 
314/2 

Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548153000084057 00243956 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 
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43. Hydrofornia Zimnowoda - - Zimnowoda 28-210 Bogoria 480548203000026985 50436483 35 C11 C21 20000 Gmina Bogoria 

44. 
Przepompownia Ścieków 

PO 
- 245 Kiełczyna Kolonia 28-210 Bogoria 480548153000041419 00210020 14 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

45. 
Przepompownia ścieków 

PG 
- - Gorzków 28-210 Bogoria 480548103006454516 03242023 17 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

46. kamera monitoringu Rynek sł 11/3 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000046368 23184085 3 C11 C11 870 Gmina Bogoria 

47. oświetlenie/zalewu ośw. Zalewu sł nr 17 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103006474320 00031238 1 C11 C12b 1664 Gmina Bogoria 

48. Gmina Bogoria Spacerowa 1 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103006512615 00311070 14 C11 C11 5292 Gmina Bogoria 

49. lokal usługowy - 61 Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103004764389 5282450 14 C11 C12a 1000 Gmina Bogoria 

50. przepompownia - - Kiełczyna Kolonia 28-210 Bogoria 480548103006470478 47721618 17 C11 C11 252 Gmina Bogoria 

51. lokal usługowy - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103002831160 7677312 14 C11 C12a 1000 Gmina Bogoria 

52. Pompownia Ścieków - - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548103006579000 00097514 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

53. Pompownia Ścieków P4 - - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103006580818 199642 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

54. Pompownia Ścieków P3 - - Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548103006578996 1662690 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

55. Pompownia Ścieków P1   Jurkowice 28-210 Bogoria 480548103006581020 199641 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

56. Pompownia Ścieków P2   Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548103006579101 162696 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

57. Pompownia Ścieków P1   Kolonia Pęcławska 28-210 Bogoria 480548103006578895 162697 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 
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58. Pompownia Ścieków P2 - - Jurkowice   480548103006580919 199643 11 C11 C11 1000 Gmina Bogoria 

59. Budynek mieszkalny Spacerowa 7 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103000269350 4970212 - G11 G11 20 Gmina Bogoria 

60. Dom Kultury Spacerowa - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000028584 4345135 12 C11 C11 11802 Gminny Ośrodek Kultury 

61. Dom Kultury - - Przyborowice 28-210 Bogoria 480548153000028685 3691992 8 C11 C11 278 Gminny Ośrodek Kultury 

62. Świetlica wiejska - - Wysoki Średnie 28-210 Bogoria 480548103006710958 90099259 4 C11 C11 130 Gminny Ośrodek Kultury 

63. Przedszkole Kiełczyna - - Kiełczyna 28-210 Bogoria 480548153000029089 14252959 5 C11 C11 4378 
Publiczne Przedszkole w 

Bogorii 

64. Przedszkole Moszyny - - Moszyny 28-210 Bogoria 480548153000029190 18128948 1 C11 C11 6454 
Publiczne Przedszkole w 

Bogorii 

65. Przedszkole Bogoria Południowa - Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000029392 03204984 36 C11 C11 33780 
Publiczne Przedszkole w 

Bogorii 

66. 
Pomieszczenie 
Gospodarcze 

- 24 Niedźwiedź 28-210 Bogoria 480548153000028079 21051560 4 C11 C11 466 Publiczna Szkoła Podstawowa 

67. Szkoła Podstawowa - 24 Niedźwiedź 28-210 Bogoria 480548153000028281 9173707 12 C11 C11 8656 Publiczna Szkoła Podstawowa 

68. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole 
- 48 Szczeglice 28-212 

Szczegli
ce 

480548153000029796 11453223 28 C11 C11 40878 
Zespół Placówek Oświatowych 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Szczeglicach 

69. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Bogorii z 
oddziałami gimnazjalnymi 

Staszowska 12 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000030002 11049686 49 C11 C11 69680 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Bogorii z oddziałami 
gimnazjalnymi 

70. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole 
- - Jurkowice 28-210 Bogoria 480548153000029493 07905 30 C11 C11 64818 

Zespół Placówek Oświatowych 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Jurkowicach 

71. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Bogorii z 
oddziałami gimnazjalnymi 

Staszowska 10 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000029800 6223379 12 C11 C11 41802 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Bogorii z oddziałami 
gimnazjalnymi 

72. 
Samorządowe Centrum 

Oświaty 
Rynek 14 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000029594 10255683 7 C11 C11 9862 

Samorządowe Centrum 
Oświaty 
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73. Jadłodajnia Gminna Rynek 7 Bogoria 28-210 Bogoria 480548153000029695 10760493 16 C11 C11 31656 Jadłodajnia Gminna w Bogorii 

74 

Pompownia ścieków 
działka 222   Miłoszowice 28-210 Bogoria 480548103006665488 00068726  C11   Gmina Bogoria 

75 

Pompownia ścieków 
działka 324   Miłoszowice 28-210 Bogoria 

 
480548103006665185 

 
00196769  C11   Gmina Bogoria 

76 

Pompownia ścieków 
działka 238   Miłoszowice 28-210 Bogoria 

 
480548103006665286 

 
00068732  C11   Gmina Bogoria 

77 

Pompownia ścieków 
działka 100/1   

 
Miłoszowice 28-210 Bogoria 

 
480548103006666300 

 
00161537  C11   

 
Gmina Bogoria 

78 

Pompownia ścieków 
działka 253   

 
Miłoszowice 28-210 Bogoria 

 
480548103006605369 

 
00068733  C11   

 
Gmina Bogoria 

79 

Przepompownia ścieków – 
Gorzków Kolonia   Gorzków 28-210 Bogoria 

 
480548203000047092 

 
03235756  C21   

 
Gmina Bogoria 

80 

Przepompownia ścieków – 
Wola Kiełczyńska   Wola KiełcZyńska 28-210 Bogoria 

 
480548203000047601 

 
03273167  C21   

 
Gmina Bogoria 

81 

Pomieszczenie służbowe 
w budynku przy ul. 
Spacerowej 1 

Spacerowa  1 Bogoria 28-210 Bogoria 480548103001611990 
: 

83167444 
 C11   

 
mina Bogoria 

82 

Oświetlenie klatek 
schodowych, ul. Kolejowa 
34. 

  Bogoria 28-210 Bogoria 

 
480548103006600117 

 
00068728     

 
Gmina Bogoria 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Niżej podpisani .....................................……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
działający w imieniu i na rzecz:  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

NIP ………………………………………….. Regon ………………………………………………. 
 
 
Nr telefonu ……………………………………../ faksu ……………………………………………. 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria 

realizowaną w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r., składamy niniejszą ofertę: 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 
1. Cena energii elektrycznej (obrót)*: 
 
Wartość netto: ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
 
Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.** 
(słownie: ……………………………………………………………………………...złotych) 
 
Wartość brutto: …………………………………......zł*** 
(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 
*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 
 

2. Cenę oferty w ust. 1 stanowi suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla 
poszczególnych grup taryfowych zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wielkości 
zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w 
załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. z 
tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie 
nowych umów dystrybucyjnych.  

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 mamy zawartą** / zawrzemy przed dniem podpisania umowy  
z Zamawiającym, umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną)  
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. (dalej OSD) 
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem OSD do obiektów 
Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany 
w SIWZ. 

11. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej*. 

13. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień składania oferty. 

14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot 
zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale 
podwykonawstwa** w zakresie ………………………………………………………….. 
 

**niepotrzebne skreślić 

        
 
  
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 
 
 
 
 

 
  Miejscowość,  data 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2a do SIWZ 
 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  
 

FORMULARZ CENOWY 
 

 
1. Ceny jednostkowe energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  
 
Taryfa C12b 
 

Ceny jednostkowe energii elektrycznej (Obrót)* 

 Cena Netto Vat** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną czynną      
strefa dzienna w zł/kWh 

   

cena za energię elektryczną czynną      
strefa nocna w zł/kWh 

   

*Ceny powinny być podane 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 
 

 
 

 
2. Cena jednostkowa energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  
 
Taryfa C11, C21, G11 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej (Obrót)* 

  Cena Netto Vat** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną czynną 
strefa całodobowa w zł/kWh       

*Ceny powinny być podane 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kalkulacja zamówienia 
 
 

 
L.P. 

 
Wyszczególnienie 

Ilość 
[kWh] 

Cena netto  zł Podatek VAT 
Cena brutto w zł 
/rubr. 5 + rubr. 7 

= rubr.8/ 
Jednostkowa 

Ogółem 
/rubr. 3 X rubr.4 

= rubr. 5/ 

Stawka 
w % 

Wartość w zł 
/rubr.5 x rubr.6 

=rubr.7/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Strefa dzienna 459.696      

2. Strefa nocna 906.400      

3. Strefa całodobowa 1192959      

 Ogółem     

*Cena jednostkowa w rubr. 4 powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

**Ceny w rubr. 5,7 i 8  powinny być podane w formacie  0,00 zł. tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

*** Stawka podatku Vat powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

 
 
 
 
        
 
  
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 
 
 
 
 

 
  Miejscowość,  data 
 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

         
Zamawiający
: 

             ………… 

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ……………….. prowadzonego przez ……………… oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

      art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

nr … 

,………………………… 

W dniu ……………… r. w …… pomiędzy:  

 

………………………………… z siedzibą w ……………..……… przy ul. ………………………,  

…–…… …………………………, NIP: ……………, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………- ………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

firmą ……………… z siedzibą w ……………, zarejestrowaną w ………………, pod numerem 

………… REGON: ……… NIP: ……………, kapitał zakładowy …… złotych, reprezentowaną 

przez: 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami.  

 

Wykonawca 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria w latach 2018 - 2019 
 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze 

sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez 

Zamawiającego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zwanego 

dalej OSD) na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do OSD. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa 

dystrybucyjna zawarta między Zamawiającym a OSD.  

4. Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

 

 

§ 2 
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Postanowienia wstępne 

 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 

2013 r. poz. 984) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej 

Umowy, 

2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., 

zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) 

4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia 

…………… r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

7. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 

2013 r. poz. 984). 

 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych  

w załączniku nr 1, zgodnie z warunkami umowy 

b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych 

punktach poboru, 

c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, 

d) zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą 

umowy sprzedaży energii elektrycznej; 

e) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących 

umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie 

załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do 

umowy. 

f) pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej  

z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2 

do umowy). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, 

b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3. 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. 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

 

 

§ 4 
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Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.  

 

1. Wykonawca w ramach umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie 

rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii 

prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 

zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

Operatora Systemu Przesyłowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej  

do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej. Poprzez definicję Siły Wyższej Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy 

sprzedaży energii elektrycznej w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 

Stron..  

5. 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 energii elektrycznej 

 

1. Ceny energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy wynoszą:  

 

 

1.1. Oświetlenie uliczne - taryfa C12b: 

 

Dzienna: 

Cena netto: 

Cena brutto:  

 

Nocna: 

Cena netto: 

Cena brutto:  

 

1.2. Obiekty i budynki - taryfa C11, C21, G11: 

 

Całodobowo:  

Cena netto: 

Cena brutto:  
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2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana cen jednostkowych z tytułu 

zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga 

aneksu do umowy. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności 

 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 

układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej 

w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora 

systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy stanowiącym 

szczegółowy podział odbiorów energii elektrycznej Zamawiającego. 

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie  

do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora 

systemu dystrybucyjnego 

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej 

pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną 

energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 

9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur, o którym mowa w ust. 6, 

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

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

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 

adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. 

Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku uchybienia 14 dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, 

Wykonawca udzieli bonifikaty w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz 

obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 
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§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

 

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego na żądanie Wykonawcy wstrzymuje dostarczanie 

energii, jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucyjne lub za 

pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy nastąpi po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną. 

4. 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. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy. 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2018r do 31.12.2019r., 

jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży 

energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.  

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. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w przypadkach gdy: 

3.1. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

3.2. Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii w sposób zgodny z warunkami niniejszej 

umowy, 

3.3. przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub 

zezwolenia, 

3.4. Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

3.5. Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa, w szczególności przepisami przywołanymi w § 2 

niniejszej umowy, 

3.6. Wykonawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim bez 

zgody zamawiającego. 

4. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 3, zamawiający może odstąpić od 

umowy, w sytuacji gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 



 6 

7. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza pozostałe warunki Umowy. 

8. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

§ 9 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach 

związanych: 

a) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu 

innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. 

b) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w 

Załączniku nr 1 do umowy, jednak w rozmiarze nie większym niż 20% ilości punktów 

poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 zmiana umowy nastąpi 

poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy  

3. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, 

która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia  

i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 144 ust. 1 uPzp. 

 

§10 

Kary umowne 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów  

i w wysokości: 

1.1. w przypadku dokonywania bilansowania handlowego, w sposób sprzeczny  

z postanowieniami niniejszej umowy lub właściwymi przepisami prawa- w wysokości 

2% kwoty brutto stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup 

taryfowych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej 

dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych  

w załączniku nr 1 do umowy. 

1.2. w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji 

umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do 

wykonywania przedmiotu umowy- w wysokości 2% kwoty brutto stanowiącej iloczyn 

ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych zawartych w § 5 ust. 1 

Umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych 

wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do umowy. 

1.3. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% brutto kwoty brutto 

stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych 

zawartych w § 5 ust. 1 Umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych 
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grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych  

w załączniku nr 1 do umowy. 

1.4. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 

poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy 

rezerwowego na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

10% kwoty brutto stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup 

taryfowych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla 

tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych  

w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Energetyczne wraz  

z aktami wykonawczymi. 

2. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

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

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową, 

- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo 

 

 

Zamawiający                                                                           Wykonawca 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

My niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 

………………….. prowadzonego przez ………………… oświadczam, co następuje: 

 
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy 

siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

                  reprezentowania wykonawcy 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

WYKAZ DOSTAW 

 
 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego RGiZP.271.19.2017 pn.: 

 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bogoria 

w latach 2018-2019" 
przedkładam(y) wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) dla 

spełnienia warunków określonych w   Rozdz. VI SIWZ 

 

L.p. Miejsce wykonania 

Przedmiot zamówienia  
(Należy podać informacje, na 

podstawie których, 
Zamawiający będzie mógł 
jednoznacznie stwierdzić 

spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w 

postępowaniu) 

Termin wykonania 
(data rozpoczęcia  

i zakończenia) 
dd/mm/rrrr – 
dd/mm/rrrr 

 
Wartość  

z podatkiem VAT 
 

zł 

Podmioty, na rzecz 
których dostawy 

były wykonywane 

  

 

    

  

 

    

 
 
 
_______________________       

 ________________________________ 
Miejscowość, data       

 (podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób 
uprawnionej/ych  do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy) 

 
 
 

 
 


