SIWZ
„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019”

Załącznik nr 1
do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
__________________________________________________________________________________
Zamawiający: Instytut Energetyki

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113
__________________________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
....................................................................................................................................................................
adres do korespondencji: (jeśli jest inny niż adres siedziby)
....................................................................................................................................................................
tel. .......................................; fax. ...........................; e-mail: ...................................................................
NIP: ...........................................; REGON: ..............................................................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
do Instytutu Energetyki, Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi oferujemy realizację
przedmiotowego zamówienia za cenę jak niżej:
Punkt odbioru

Dąbrowskiego 113
Numer ewidencyjny OSD:
806200066

Taryfa

B 21

Cena za 1 MWh
brutto (zł)
Cof = …………………………..………............................
Słownie:………………………..…………………………………………………
………...........................................

Oświadczamy, że:
1. powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji
umowy oraz, że cena w trakcie trwania umowy może ulec zmianie wyłącznie na skutek
zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności
w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku
akcyzowego, lub wprowadzenia, lub zmiany innych opłat, lub podatków związanych z
energią elektryczną, lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów
wpływających na koszt energii elektrycznej;
2. gwarantujemy realizację przedmiotu zamówienia w okresie od 01.07.2018 r. do
30.06.2019 r.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert;
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4. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, w tym istotnymi dla stron
postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
5. kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać informację
dla każdego z wykonawców): mikro/ małe/ średnie przedsiębiorstwo/duże*
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR;
- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln.
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ............................................

........................................ ........................
miejscowość i data

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do SIWZ
................................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu ……………………………………………..………………...(nazwa wykonawcy) i będąc
należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę energii elektrycznej do Instytutu Energetyki, Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w
Łodzi
oświadczam/y, że na dzień podpisania umowy spełniam/y wymogi, o których mowa
w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), tj.:
a) nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ww. ustawy,
b) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt. 5.1.2)
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.........................................................
miejscowość i data

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
do SIWZ
.........................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

NA KTÓREGO

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 niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…………….. dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

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)

w zakresie ………………………………………………………………………………………………….
spełnia/ją warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie podlega/ją wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……….. dnia …………….….……. r.
…………………………………………
( podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.......................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/y, 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.
…………….………..…. dnia ………………….……. r.
………………….…………………
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
do SIWZ

…………………………………
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do Instytutu Energetyki
Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi informuję, że należę / nie należę* do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
…………………………………………….

miejscowość i data

……………………………………………
( podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z oświadczeniem zobowiązany jest
złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie
powinien złożyć każdy z podmiotów.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
do SIWZ
................................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ZAWARTEJ UMOWY DYSTRYBUCJI

Działając w imieniu ………………………………………..……..……….. (nazwa wykonawcy)
i będąc
należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii
elektrycznej do Instytutu Energetyki, Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi oświadczam/y,
że posiadam/y zawartą z PGE Dystrybucja S.A. generalną umowę dystrybucji, regulującą
stosunki Wykonawcy z PGE Dystrybucja S.A..

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

........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.

2.

3.

3.

1.
2.

3.

§1
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych
w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r. nr 89 poz. 1059 z późn.
zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu
realizacji niniejszej umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej
przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji
energii elektrycznej;
e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na
podstawie odczytów układów pomiarowych;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD;
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059
ze zm.)
Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”,
stanowiąca integralną część umowy.
§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do
punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości .................
kWh (+/- 10%).
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii
elektrycznej dla punktów poboru określane są każdorazowo w umowie o świadczenie usług
dystrybucji zawartej z OSD.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy. Wykonawca
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie
standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy
mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań układów pomiarowych.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w § 5 ust. 1.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego.
7. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością
ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia.
§3
Standardy jakości obsługi
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42
Rozporządzenia 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 2013 r.
poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa;
b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną;
c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców;
b) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
§5
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ................ zł/MWh.
2. Zmiana ceny jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen
energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących
podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenie lub zmiany innych opłat lub podatków
związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów
wpływających na koszt energii elektrycznej. W takim przypadku ceny za energię elektryczną
dostarczoną na podstawie umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z
powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii
elektrycznej dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów
prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące
dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian
przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.
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3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do umowy 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 Wykonawca doliczy
podatek VAT według obowiązującej stawki.
4. 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.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni
od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§6
Płatności
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat
faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę
w terminie do 14 dni.
§7
Obowiązywanie umowy, rozwiązanie umowy, wstrzymanie dostaw
Umowa wchodzi w życie z dniem ……………… i obowiązuje do dnia ……………………
Dostawa energii elektrycznej rozpocznie się w dniu rozwiązania umowy z dotychczasowym
dostawcą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej i zawarcia umowy przez
Zamawiającego z OSD.
Dla realizacji umowy w zakresie punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie:
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej,
pozostaje ważna przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania,
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej
w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
usług dystrybucji, pod rygorem nieważności umowy.
W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług dystrybucji
została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym
powyżej, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których
dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem
jej rozwiązania.
Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej
w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energie elektryczną o co
najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do
zapłaty zaległych i obecnych należności.

§8
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
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a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) zmiany będące następstwem działania administracji,
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
d) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego).
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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