
Ł

Uchwała Nr .'J^..\..W.^JU...

^?adMp^ff'.^V.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej dla PowiatuŁowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
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Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawyz dnia 5 czenwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1843, z 2020 r. póz. 1086)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargunieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej d!a Powiatu Łowickiegooraz jego jednostek organizacyjnych.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówieniapublicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiegooraz jego jednostek organizacyjnych.
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPECYFIKAQA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa energii elektryczne} dla Powiatu Łowickiego

oraz jego jednostek organizacyjnych"
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l. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.

Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania pn: „Dostawa
energii elektryczne dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych" w imieniu własnym
oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w imieniu:

l. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
2. l Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
3. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr Iw Łowiczu,
4. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu,
5. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu,
6. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu,
7. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
9. Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu,
10. Domu Pomocy Społecznej „Borówek",
11. Muzeum w Łowiczu,
12. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
13. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz.

Godziny pracy: 8°°-16°° od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.Dowiat.lowicz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia, i
l. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP".

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

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotuzamówienia.
l.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych
Zamawiających dla 34 punktów poboru o łącznym szacowanym wolumenie 2 Oli 900 kWh (+/- 5%)
wokresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku,
z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw
nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
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Grupa taryfowa G 11
Strefa całodobowa 290 300 kWh
Grupa taryfowa Cli
Strefa całodobowa 690 210 kWh
Grupa taryfowa C21
Strefa całodobowa 865 190 kWh
Grupa taryfowa C12a (90 200 kWh)
l strefa szczyt 22 000 kWh
II strefa pozaszczyt 68 200 kWh
Grupa taryfowa C12b (76 000 kWh)
l strefa szczyt 52 000 kWh
II strefa pozaszczyt 24 000 kWh.

2.1 Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr l do projektu
umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego tj. odpowiednio: PGE Dystrybucja SA lub ENERGA
OPERATOR SA do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
składania oświadczeń woli.
2.2 Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru dla odbywa
się po raz kolejny a umowy dot. sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony do dnia
31.12.2020 r.
2.3 Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200
Słupsk. Dla punktu poboru kod PPE: PL0037740019300645 świadczenie usług dystrybucji zapewnia
ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Dla pozostałych 33 punktów
poboru energii elektrycznej świadczenie usług dystrybucji zapewnia PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (Oddział Łódź-Teren).
2.4 Umowy dystrybucyjne zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2020 roku z wyjątkiem

następujących punktów PPE:
- PLZELD040006640104,
-PLZELD040022230111,
-PLZELD040022240112,
-PLZELD040022250113,
-PLZELD040022260114,
- PLZELD040022270115,

dla których zawarto umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony.
2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr l do SIWZ.
2.6 W całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje ponoszenia
żadnych innych kosztów oprócz zapłaty za rzeczywiście wykorzystaną energię elektryczną, Faktyczna
ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana
na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości
energii elektrycznej.
3.Dostawy energii będą się odbywały na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych
wspólnych Zamawiających.
4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z właściwym
operatorami systemu dystrybucyjnego, zwanymi dalej OSD.
5. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
6. Wyszczególnione w załączniku nr: l do SIWZ dane PPE tj. grupy taryfowe, nr licznika oraz dane
adresowesą zgodne z danymi zawartymi w aktualnie obowiązujących umowach o świadczenie usług
dystrybucji.
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7. Zamawiający udostępni wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy dane
o PPE w postaci pliku MS Excel;
8. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akty notarialne, umowy najmu, umowy dzierżawy, itp.),
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
9. Kody CPV:
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
09310000-5 - elektryczność.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. lpkt6.
13. ZamawiającyZastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
14. Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela do współpracy z Zamawiającym.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzierealizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
l) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek określonych

w art. 24 ust. l ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.228-230a, art.
250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.z 2018 r.
póz. 1600) lubart. 46 lub art.48 ustawy z dnia25 czerwca2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018
r. póz. 1263 i 1669),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769);

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komptementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w lit. b;

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

'.'••'•
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„kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. oodpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 póz. 628 i 1214);

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019. póz. 369,1571,1667), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy
PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, oile

wynikatozodrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na
obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie.

2. 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.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym
mowa w rozdz. V. l. 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: każdy z nich posiada
ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. l. 2),
w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych w przypadku gdy:

l) udowodni 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.
Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
zakres i okres udziału podmiotu, na którego Zasoby Wykonawca się powołuje,
przywykonywaniu zamówienia.

2) Informacje o podmiotach, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ust.l ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale X ust. l pkt. 2 SIWZ.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

l. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (w formie oryginału). Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VI. l niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. 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 albo braku przynależności do tejsamej grupykapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy PZP na którą złożył Ofertę (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz. U. z 2016 r. póz.
1126) orazrozporządzeniaMinistra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018
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r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. póz.
1993).

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. l. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. l ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

l. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest
wyłącznie forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Stanistawskiego 30,
99 - 400 Łowicz.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: JlB..(®ŁOwiat!owi^ .

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
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8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ
będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia ozamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie
a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

lO.Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

ll.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

13.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpłynięcia
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty
elektronicznej jest:
Rafał Pawłowski
tel. (046) 837 54 48,
e-mail: izo_@fiow!atlowicki,ol

14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad określonych
przepisami ustawy PZP.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
l. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.
l. Wykonawca będzie związanyOfertą przez okres 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.

3. Odmowawyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium
(jeżeli było wymagane).

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 było wymagane). 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.
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

l. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

l) wypełniony formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie,
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań wwysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania
oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może
pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych 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 2019 póz. 700 z późn. zm.). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na
podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z
pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacjiWykonawcy w dacie jego udzielania.

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

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tytko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każdazapisanastronaoferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznika m i była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację.

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.póz. 1481 oraz z 2018 r.póz. 106,138, 650,1118
i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
ioznakować w następujący sposób:

>»<»„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych""
oraz

„Nie otwierać przed ............... 2020 r. godz. 11.00."
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

ll.Zamawiający informuje, iżzgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniuo zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.

13.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwałoprawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty
oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawekznapisemna kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będąotwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowaniaWykonawcy oraz zgodności
ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. l pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

l. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój 101) Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy
ul. Stanisławskiego 30 do dnia ..................2020 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data igodzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdż. XI. l niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymiw art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali na
l piętrze, w dniu .................................... 2020 r., o godzinie 11:00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

l. Podstawą do kalkulacji ceny ofertowej jest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
<*\ załącznik nr l SIWZ.

2. Cenę brutto oferty należy obliczyć jako iloczyn cen jednostkowych netto zaoferowanych przez
Wykonawcę oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr l do SIWZ, powiększony o należny podatek VAT.

3. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wartości zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w
złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
7. Wykonawca obliczawartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie tylko w przypadku

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Ceny jednostkowe
muszą obejmowaćwszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
należnościwynikającez obowiązujących przepisów.

9. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem
^^ zamówienia.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

l) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. li 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba
żerozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, W szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 10.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
11. Stawka podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 23%.
l2.Jeżeli Wykonawca składa 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 doliczy 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. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty, że cena nie zawiera podatku VAT.

13. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:
l) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
3) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
4) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek

rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki
rachunkowej": błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega
na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki
działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony
z zastosowaniempowszechnie znanych reguł arytmetycznych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
l. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich wagami:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający Stosować będzie wyłącznie
kryterium ceny o wadze 100%.
3. Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzór:
W= (Cmin / C) * 100
Gdzie:
W - liczba punktów oferty badanej
Cmin -cena najtańszej oferty
C - cena badanej oferty.

4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczbauzyskanych punktów.
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6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiającywzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

l. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy. Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ichponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przestanki, o których
mowa w art. 93 ust. l ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.

l. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej SIWZ projektu (załącznik nr 4).
3. Zamawiający oraz uczestnicy Porozumienia będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13



nr sprawy: IZP.272.9.2020

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do
treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia niżej
określonych okoliczności oraz określa warunki zmian:

4.1. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru
energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr l do SIWZ, pod warunkiem, że zmiana nie może
przekroczyć 20% zamówienia; cena netto za l kWh zaoferowana przez Wykonawcę pozostaje bez
zmian.

4.2. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia w przypadku przedłużającej się
zmiany procedury zmiany sprzedawcy z zastrzeżeniem, że termin wykonywania zamówienia
31.12.2021 r. nie ulegnie przedłużeniu.

4.3. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej netto (tj. cena bez podatkuVAT) podanej w formularzu
oferty w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

4.4 Jeżeli w trakcie trwania umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, strony zgodnie postanawiają,
że d o kwoty netto, o której mowaw ust. 2, zostanie doliczony podatek VATwgobowiazujacej stawki.

4.5 Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych
punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych i niezawinionych przezStrony,
w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności skutkujących przedłużeniem procedury zmiany
sprzedawcy w kolejnym postępowaniu dotyczącym sprzedaży energii elektrycznej, przy czym w takiej
sytuacji przedłużenie tego terminu może nastąpić o czas odpowiadający czasowi trwania ww.
okoliczności, przy czym nie dłużej niż o 30 dni kalendarzowych.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
l. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interesw uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżejkwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt5 ustawy PZP.

ZATWIERDZAM:

STAROSTSTĄGWI'iWICKI

Marcie Kosiarek

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

l) Załącznik nr l - Szczegótowy opis przedmiotu zamówienia:
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu
4) Załącznik nr 4 - Projekt umowy

4.1)Załączniknr4.1-Wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr l do projektu umowy
4.2) Załącznik nr 4.2-Zestawienie punktów poboru stanowiący załącznik nr 2 do projektu umowy

5) Załącznik nr 5 - Wzór oświadczeniao przynależności lub braku przynależności dogrupy kapitałowej
6) Załącznik nr6 -Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.
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Zafqcznfk nr 2 Szczegótcwy opis preedmfotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia
Zest««l«nie punktćw poboru enwgii alakliycine] w Staroatwle Powiatowym wrą; 2 jednostkami wymienionymi
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punktu
poboru Nazwa punktu poboru
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umowy

Bil G11 Cl ł C21
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Strefa 1 ( strefa 2[kwh] JkWh]

6903:10 J^L
IkWhJ [KWń,

o 290300 865190 ^820EL
o( ol o S2. M022.
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ol ol 213210|

ol o! ol

POWIAT ŁOWICKI
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50000]
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IPLZELD040034730100 >wa ważna do 31,12.20201
40000J

POWIAT ŁOWICKI
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530001

POWIAT ŁOWICKt
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12001

'OWIAT ŁOWICKI
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10|
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1 MUZEUM
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liXXMl ti2QOO
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200001 <CT)C01
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sooooi
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eexxsM
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1SO|
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141 SZKOŁA
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woool

161 SZKOŁA
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18 j BUDYNEK B dydaktyczny
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65QQO
l BLOK 11
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45000
211 SZKOŁA
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56000)
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0| 2598001 0)

28jeUDYMEK:A.8,G.D.E
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2150001
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'LZELD04D0222301D ! ważna do 31.12.20201
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4800]
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•43001
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56001Centrum Kultury .Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy..

Siedziba Wykonawcy

Województwo

Adres do korespondencji.

NIP..

Nr telefonu..

e-mail

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii
elektrycznej dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych" składamy ofertę
przetargową o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia w następujący sposób:

Cena netto
za 1kWh*

Szacunkowe
zapotrzebowanie

na energię elektryczną
w okresie

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Cena netto
(kolumna 1 x kolumna 2)

Wartość podatku VAT
stawka 23%

(kolumna 3 x 23%)
Cena brutto

(kolumna 3 + kolumna 4)**

1 2 3 4 5
2011 900 kWh

*) z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
**) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

^ ***1

F
I

I

2. Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w okresie dostaw tj. nie wcześniej
niż od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, z zastrzeżeniem,
że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi
nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania
oferty.

4. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy obowiązującą umowę z lokalnym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja SA oraz ENERGA
OPERATOR SA na podstawie której będzie można prowadzić sprzedaż

***' Wykonawca, który sktadaofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lubusługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ww. podmiotów do wszystkich obiektów
zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ dotyczącego ochrony
danych osobowych w niniejszym postępowaniu.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.3)

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą p rzeź cały czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę,zawarte na stronach:
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

11. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:.

12. Dane proponowanych podwykonawców (jeżelisą znane)
1)
2)
3)

13. Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) małym lub średnim
przedsiębiorcą.

14. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

tel. kontaktowy.

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. DE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3 W przypadKu gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio Jego dotycząGych lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści Oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

2 : ' ' ' . 1' ,...
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek
organizacyjnych" w imieniu:

^^

(nazwa/firma Wykonawcy)
1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału" w ww. postępowaniu określone

przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach podmiotu:

(wskazać podmiot/podmioty)

w następującym zakresie:

r\

(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiofu/podmiotów w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(wskazać podmiot/podmioty).

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

dnia r.
(miejscowość),

(podpis)
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-PROJEKT-
UMOWANr...

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zawarta w dniu. 2020 r. w.................................... pomiędzy;,

., zwanym w treści umowy „Zamawiającym",z siedzibą.................................. NIP.
reprezentowaną przez:

a

z siedzibą w ............. (kod pocztowy........), przy ulicy..
wpisany m/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ............................ pod
numerem: ........................... kapitał zakładowy w wysokości ......................... (w przypadku spółki z o.o., spółki
akcyjnej i spófki komandytowo-akcyjnej)
NIP.................................,.............,.................................;....
REGON.
reprezentowaną przez:

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawąz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w skrócie „Pzp",
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani razem Stronami, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych
świadczeń, ustalili następujące zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:

§1
Postanowięnia.wstępne.'.,.,',- :' .,. . . ,: . ..- ,''•...... ^,:',-.^

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne dla .... punktów
poboru o łącznym wolumenie............ RWh(+/-5%).

2. Sprzedażenergii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne zwanej dalej „Prawo energetyczne", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zwanej dalej „Kodeks Cywilny", zasadami
określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień.

3, Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej dolokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego:
PGE Dystrybucja SA lub ENERGA OPERATOR SA (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający posiada podpisaną
umowę o świadczenie takich usług. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie
zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer .............. wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, której ważność upływa w dniu.

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

i
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6. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentów wskazanych w
ust, 4 i 5, Wykonawca jest zobligowany przedłożyć Zamawiającemu kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem)
nowej koncesji lub umowy z OSD.

§2
Zobowiązania Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku
nr 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
l) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej

Umowy,
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

•do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:

l) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną
3) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególnościo zmianach w umowie '

dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym
wraz z podaniem jego numeru.

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

5. Strony zobowiązują się do:
l) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zaistniałych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;
2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za

dostarczoną energię.
6. Strony ustalają że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii,

Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów
radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.' ,•;:•.-: . '

§3
Bilansowanie handlowe

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

2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej

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

§4
Standardy jakościowe

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi^ zgodne ,z^ obowiązującymi'
przepisami Prawa energetycznego, •; :;' , . ' - ^ .,:; :• -. • •- , : . ::<\ •;:.•.::.
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2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii
w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot.
niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD.

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat
w wysokości określonej w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r, (Dz. U. 2019 póz. 503) w sprawie
szczegótowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

1.

2.

1.

2.

§5
Cena

Strony ustalają w całym okresie obowiązywania umowy cenę netto za energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego,
wymienionych w załącznikunr 2 do niniejszej umowy, w wysokości............ złnetto/1 kWh.
Cena określona w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w wyniku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowymo wartość wynikającąz tych zmian.

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia - Strony
skorygują odpowiednio wynagrodzenie uwzględniając nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych, przy czymw takiej sytuacji zmianie ulega cena brutto, natomiast
cena netto pozostaje bez zmian.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 następuje od dnia wejście w życie nowej stawki podatku VAT lub podatku .
akcyzowego.

5. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje także dla nowych punktów poboru, o których mowa w § 12 ust.6.
6, Cena jednostkowa określona w ust. 1 musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

w tym również te wynikające z możliwych różnic rzeczywistego poboru energii elektrycznej (+/- 5%) w stosunku
do zapotrzebowania szacowanego przez Zamawiającego.

§6
Rozliczenia

Strony ustalają że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach
rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie*.
Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1
netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo -
rozliczeniowego/rozliczeniowyeh udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektówZamawiaJącego
ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT,
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, które
spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej faktury korygujące wystawiane będą na
podstawie danych udostępnionych przez OSD właściwego dla danego punktu poboru.

3. Jeżeli błędy wskazane w ust, 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną
Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur i w przypadku zawyżenia należności za
dostarczoną energię elektryczną na pisemną prośbę Zamawiającego zwrócić środki finansowe na konto Zamawiającego lub
zaksięgować ewentualną nadpłatę na poczet przyszłych płatności.

4. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych zzastosowaniem cen innych niż ceny wymienione w § 5
ust. 1.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu
rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na
co najmniej 16 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w
fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,

5,
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację,
dołączające jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przezWykonawcę niezwłocznie, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja spornej faktury wstrzymuje termin je] płatności i wydłuża
go o czas jej rozpatrzenia.

7. Wykonawca winien wystawiać fakturę VAT, na której będzie wskazane (w załączniku) zużycie energii elektrycznej wyrażone
w kWh, wartość netto oraz wartość brutto wyrażona w PLN, osobno dla każdego punktu poboru energii elektrycznej.

§7
Płatności

1. Strony określają że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi za

opóźnienie.
3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem

poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

§8
Okres obowiązywania Umowy

1. Strony ustalają że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2021 r. jednak nie wcześniej <
niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy uOSD.

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 31.12.2021 r.
3. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli

zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Strony, w szczególności w sytuacji wystąpienia
okoliczności skutkujących przedłużeniem procedury zmiany sprzedawcy w kolejnym postępowaniu dotyczącym sprzedaży
energii elektrycznej, przy czym w takiej sytuacji przedłużenie tego terminu może nastąpić o czas odpowiadający czasowi
trwania ww. okoliczności, przy czym nie dłużej niż o 30 dni kalendarzowych.

§9
Rozwiązanie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej
wynikających.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny
podmiot, w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest ęnergiaelektryczna n
podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie zprzepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo ,
pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do doprowadzenia do prawidłowego wykonywania
Umowy, nadal rażąco i uporczywie narusza warunki przedmiotowej Umowy,

4. Zamawiającemu przysługuje prawo doodstąpienia od umowy, gdy:
l) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym wykonywania

przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą,
przy czym w obu w/w przypadkach - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za
wykonanie części umowy.

5. W ramach pouczenia o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Prawa
energetycznego strony postanawiają że Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego, sprzedawcę
rezerwowego oraz OSD, do którego sieci przyłączony jest Zamawiający, o konieczności zaprzestania sprzedaży energii
elektrycznej Zamawiającemu oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia
przez Wykonaweę, niez\włocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o braku

..możliwości dalszego wywiązywania sięz Umowy. .- ./ : . /. \ :'. ; : .'/
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6. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, zaprzestanie na stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży
energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę
rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a Prawa energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
powstałej z tego tytułu u Zamawiającego szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w
kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, wstosunku do kosztów, jakie powinny były zostać
poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw.
sprzedawcę rezerwowego z tym, żenię dłużej niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego
sprzedawcę energii elektrycznej wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nie dłużej niż do dnia wskazanego w § 8
ust. 2 niniejszej Umowy.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to
w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4. 2) powyżej, z tym, że Zamawiający zachowuje przysługujące mu
roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

8. Rozwiązanie oraz odstąpienieod umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. • .

§10
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane będą zgodnie z
przepisami rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r." oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych
osobowych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U. z 2019 r. póz.730).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiający
informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację przyjmuje do wiadomości:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy jest:
(w zależności od jednostki wchodzącej w skład grupy zakupowej), adres: .......................

(w zależności od jednostki wchodzącej w skład grupy zakupowej)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z 'ochroną danych osobowych 'poprzez e-mail: ......„.;.;.;.................
(w zależności od jednostki wchodzącej w skład grupy zakupowej) lub pisemnie na adres: ...................:..................
(w zależności od jednostki wchodzącej w skład grupy zakupowej).

3) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane są w celu
realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów
wykonawczych do ww. ustawy oraz .................................................................................. (podstawy
przetwarzania danych osobowych w zależności od jednostki wchodzącej w skład grupy zakupowej).

4) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy mogą być przekazywane
innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem treści art.
8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych statuującego jawność
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy będą przechowywane przez
okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 póz. 67; Nr 27 póz. 140),

6) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo do: dostępu do treści swoich
danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7) Wykonawca oraz inne osoby biorące udzia! w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu
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niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 7
kwietnia 2016 roku.

8) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości zawarcia umowy.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty brutto stanowiącej sumę wszystkich iloczynów ceny
jednostkowej brutto energii elektrycznej oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla grup taryfowych wyrażonych w RWh i
ujętych w załączniku nr 2 dp niniejszej umowy.
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 sumę wszystkich iloczynów ceny jednostkowej
brutto energii elektrycznej oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonychw kWh i ujętych w
załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7
dni od dnia przekazania wezwania Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do pełnej wysokości
szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym,

<

c

§12
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD w sposób terminowy i zapewniający
rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2021 r.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędne zgłoszenie do OSD zmiany sprzedawcy i wynikające stąd koszty, o ile
błędy i koszty powyższe nie wynikają z nieprzekazania lub przekazania niewłaściwych lub błędnych danych, informacji lub
dokumentów przez Zamawiającego potrzebnych dla skutecznej zmiany sprzedawcy w planowanym terminie.

3. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy dystrybucyjnej dla nowych
punktów poboru na podstawie odrębnego Pełnomocnictwa, tj. w szczególności przygotować niezbędne .dokumenty
i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne wraz z

aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.
6. Strony ustalają że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie

lub zmniejszenie ilości punktów poboru wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 2 do SIWZ, które będzie
dokonywane na podstawie aneksu do umowy bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może
przekroczyć 20% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej oraz
wycenione do Formularza Ofertowego Wykonawcy,

7. Wykonawca wyznacza do współpracy z Zamawiającym pana/panią:

e-mail:
tel:.

§13
Strony zobowiązane są do informowaniasię o:

l) zmianach adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, korespondencja
,. .przeKażananadotyGhcżasowy adres, lub numer faksu, uważana jest za doręczoną;/'..,..; ' :-':/ :/: :;: .
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2) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w umowie nazw, adresów;
3) zmianach osób reprezentujących strony.

§14
Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

.^^

§15
Zmiany umowy, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 2 i 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.

§16
1, Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego. • .

2. Integralną częścią umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
2) oferta Wykonawcy.

3. Załączniki do umowy stanowią:
l) Pełnomocnictwo-Załącznik nr 1,
2) Lista obiektów Zamawiającego - Załącznik nr 2.

Wykonawca Zamawiający

r^.

r

Agrftesv^:Q:PU:yk.:

~ ^ffi'^M^r :
7



'T--

•.-i-.""' - •

l^.-1' .-. ' • •:


