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1. ZAMAWIAJĄCY  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ul. 1 Maja 50 

40-287 Katowice  

tel./fax: 0-32 257-71-08, 0-32 257-74-99  

e-mail: bzp@ue.katowice.pl; http://www.bzp.ue.katowice.pl 

NIP: 634 000 88 25;  REGON: 000001548 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30 

 

Adres skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /uekatowice/skrytka 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 
1843) - zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zlokalizowanych w Katowicach oraz w Filii w Rybniku (Załącznik nr 1- Wykaz punktów poboru), zwana dalej 
sprzedażą energii elektrycznej. 

3.2. Zamawiający w Formularzu nr 2 SIWZ (Kalkulacja ceny ofertowej) określił prognozowane zużycie energii elektrycznej 
w okresie trwania umowy dla poszczególnych taryf na podstawie dotychczasowych poborów.  

3.3. Zamawiający przedstawił w załączniku nr 1 SIWZ niezbędne dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię 
elektryczną w formie tabelarycznej dla poszczególnych punktów poboru. 

3.4. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

3.5. Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru łącznie (w okresie trwania 
umowy) na poziomie 4 809,50 MWh. Zużyta energia elektryczna będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia, po 
cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

3.6. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma 
jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 
pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 

3.7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

3.7.1. Zamawiający wymaga podania w ofercie cen jednostkowych stałych, obowiązujących dla całego okresu 
realizacji zamówienia uwzględniających wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3.7.2. Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe punktów poboru są dostosowane do 
zasad TPA. 

3.7.3. Zamawiający ma zawarte oddzielne umowy na dystrybucję energii elektrycznej z lokalnym OSD (TAURON 
Dystrybucja SA) właściwym dla danych punktów poboru, na czas nieokreślony. 

3.7.4. Zamawiający ma zawartą oddzielną umowę na dostawę energii elektrycznej do danych punktów poboru do 
31.12.2020 roku. 

3.7.5. Zamawiający jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o 
podatku akcyzowym. 

3.7.6. Zamawiający przeprowadzał już procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów 
poboru objętych przedmiotem zamówienia. 

3.7.7. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane i dokumenty potrzebne do skutecznego 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, Wykonawcy którego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający upełnomocni Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

3.7.8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania 
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy 
umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii 
elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

mailto:bzp@ue.katowice.pl
http://www.bzp.ae.katowice.pl/
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3.7.9. Moc przyłączeniowa, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla 
punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 (wykaz punktów poboru) określone są każdorazowo w 
umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD. 

3.7.10. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie wskazań układu 
pomiarowo–rozliczeniowego przekazanych przez OSD. Dla punktów poboru objętych taryfami B23, C21, 
C11 okres rozliczeniowy jest miesięczny. Dla punktów poboru w taryfie G11 – dwumiesięczny. 

3.7.11. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma 
zawarte umowy o świadczenie takich usług dla wszystkich punktów poboru objętych niniejszym 
zamówieniem. 

3.7.12. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie 
zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3.7.13. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami pomiarowo-
rozliczeniowymi  Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

3.7.14. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej obejmującej wszystkie punkty 
poboru  zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD, o którym mowa w pkt 3.7.10 siwz i przekazywania na 
adres Zamawiającego wskazany w umowie. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację 
określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru oraz wysokość 
należności z tego tytułu, zawierającego co najmniej następujące dane: 

a) adres punktu poboru, 

b) nr PPE 

c) taryfa wg OSD, 

d) zużycie, 

e) wartość zużycia (netto, VAT, brutto) w PLN, 

3.7.15. Ceny jednostkowe energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umów, z 
zastrzeżeniem przypadków określonych w istotnych postanowieniach umowy. 

3.8. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot: 

09 30 00 00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 

3.9. Ogólne wymagania Zamawiającego. 

3.9.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i obowiązującymi przepisami  
i aktami prawnymi. 

3.9.2. Słowniczek: 

a) Operator Systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej, na którego terenie działania znajdują się obiekty Zamawiającego. 

b) Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a OSD określająca ich 
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

c) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a OSD 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucyjnej energii 
elektrycznej.  

d) Punkt poboru – miejsce dostarczenia energii elektrycznej, zgodnie z miejscem dostarczania energii 
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji. 

e) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 
odczytów układów pomiarowych. 

f) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi urządzeń do 
pomiaru mocy i energii elektrycznej, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

g) Ustawa - ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. 
zm.) 

3.10. Wykonawca jest zobowiązany wskazać co najmniej jedną osobę (opiekuna merytorycznego), poprzez odpowiednie 
wypełnienie tabeli w punkcie 8 Druku oferty – Formularz nr 1 SIWZ, która będzie odpowiedzialna za realizację 
warunków umowy. 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż posiada lub będzie posiadał zawartą z lokalnym OSD 
właściwym dla przedmiotu zamówienia generalną umowę dystrybucyjną, przez okres obowiązywania umowy – 
lokalny OSD właściwy dla przedmiotu zamówienia - Tauron Dystrybucja S.A. 

3.12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i obowiązującymi 
przepisami i aktami prawnymi. 

3.13. Podwykonawstwo. 

3.13.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.  
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3.13.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom wraz z podaniem firm (nazw) podwykonawców w Druku oferty - Formularz nr 1 SIWZ,  
o ile są już znane.  

3.13.3. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych  
w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę, o ile są mu znane.  

3.13.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w pkt 3.13.3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.   

3.13.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.13.6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  

3.13.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie zamówienia 

3.14. Zmiany umowy. 

3.14.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany: 

1. stawki podatku od towarów i usług – Strony ustalają protokolarnie wartość dostaw wykonanych wg 
stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała 
zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, 

2. ustawowej wysokości opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym - Strony ustalają 
protokolarnie wartość dostaw wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku 
akcyzowego. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu 
zmiany stawki podatku akcyzowego, 

3.14.2. Zamawiający dopuszcza waloryzację należnego Wykonawcy wynagrodzenia o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

3.14.3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3.14.4. Istotne dla stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający zawarł w Formularzu nr 4 SIWZ. 

3.15. Klauzula zastrzeżona. 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy 
Pzp.  

3.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

3.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

3.20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

3.21. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

3.22. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 

3.23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

3.24. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.  
4 ustawy Pzp. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII, WARUNKI PŁATNOŚCI.  

4.1. Termin realizacji zamówienia: umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony 
od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.,  lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznie przeprowadzonej 
procedury zmiany sprzedawcy. Dzień wejścia umowy w życie będzie dniem rozpoczynającym sprzedaż energii 
elektrycznej przez Wykonawcę. 

4.2. Miejsce realizacji dostawy – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice – szczegóły 
dotyczące realizacji dostawy zawarto w Załączniku nr 1 SIWZ. 
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4.3. Warunki płatności:  

4.3.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur VAT, ustalone na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych. 
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania 
wystawionej faktury umożliwiającego Zamawiającemu terminową zapłatę. 

4.3.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona  
w terminie do 14 dni. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, a mianowicie: 

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów, rozumianych jako posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 833 z dn. 2020.05.11), 

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej, rozumianej jako posiadanie aktualnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, rozumianej jako należycie wykonanego, lub wykonywanego   
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na sprzedaży 
energii elektrycznej o wolumenie minimum 4 000 MWh w ciągu 12 miesięcy. 

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz  
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.4. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i musi być 
podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do 
dyspozycji. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 - 2, pkt 8 ustawy Pzp. 

5.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – BZP/013/02017/20 

 
 

 
sk   6 

5.8. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, nastąpi na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ i oparte będzie 
na zasadzie (spełnia /nie spełnia). 

5.9. Podstawy wykluczenia z postępowania 

5.9.1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia.  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

Zamawiający żąda w stosunku do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu (w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp) złożenia informacji o tych Podwykonawcach  
w formularzu JEDZ. 

5.9.2. Fakultatywne podstawy do wykluczenia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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.  

5.9.3. Self - cleaning.  

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

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

5.9.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5.9.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymogi dotyczące braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.9. SIWZ wykazuje każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zmówienie. 

5.9.7. Zamawiający dokona oceny czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów  
i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu.  

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. ETAP I - W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą należy złożyć: 

1. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w pkt 5 SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W JEDZ w 
części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
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w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych 
podmiotów. 

2. JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 
uwzględnieniem wymogów określonych w pkt 5 SIWZ. 

3. Zamawiający proponuje Wykonawcom wypełnienie JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD https://espd.uzp.gov.pl/ 
JEDZ - wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postepowania w załączniku nr 2 SIWZ 
o nazwie JEDZ (wygenerowany w serwisie ESPD w formacie XML) – dostępny jest na stronie internetowej 
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ  

Na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są: 

 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

 Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, 

 Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 

 Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD. 

4. JEDZ Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ dla podmiotów składających ofertę 
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał również powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.  

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia JEDZ 
dotyczącego Podwykonawców.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia złożą jeden JEDZ, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we 
właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku w 
formacie .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem 
notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem  przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa. 

9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy 
również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

6.2. ETAP II - Oświadczenia składane przez Wykonawcę po czynności otwarcia ofert. 

6.2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zaleca się złożenie oświadczenia na 
wzorze stanowiącym Formularz nr 3 do SIWZ. 

6.3. ETAP III – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a mianowicie: 

6.3.1. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp: 

a) aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. 

https://espd.uzp.gov.pl/
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który  
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

c) wykazu dostaw (patrz Formularz nr 5 SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
których mowa są: 

 Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów oświadczenie Wykonawcy. 

 W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy  wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

6.3.2. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców 
wymienione powyżej dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie) 

6.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt.1 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli  
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt.: 

a)  6.3.2.a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,  

b) 6.3.2.b) – d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.a) i pkt 6.5.b) tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.b) tiret pierwsze, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

6.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 
6.6. stosuje się odpowiednio. 

6.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.2.a), składa 
dokument, o którym mowa w pkt 6.5.a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.6. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.  

6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) 

6.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.9  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

7. KONSORCJUM WYKONAWCÓW 

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7.3. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego 
postępowania. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia.  

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania, natomiast warunki udziału mogą spełniać łącznie. 

7.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i podpisuje oddzielny (JEDZ). 
Dokumenty te potwierdzają wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc wadium w formie innej niż pieniężna 
(gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa) muszą przedstawić dokument, który powinien być wystawiony na 
wszystkie podmioty wchodzące w skład Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

7.7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
złożyć podpisaną przez siebie informację dotyczącą grupy kapitałowej. 

7.8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera konsorcjum 
lub od wszystkich członków konsorcjum łącznie lub od każdego z osobna. 

7.9. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 
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8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą 
elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem 
pkt…. 

8.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

8.3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

a) W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Stanisław Król, tel. 32 257-7502,  

 Pracownicy Biura Zamówień Publicznych tel. 32 257-7108; (32) 257-7499;  

 e-mail: bzp@ue.katowice.pl   

b) W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 Wojciech Tatoj, tel. 32 257-7834 

e-mail: wojciech.tatoj@ue.katowice.pl 

8.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

8.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.  

8.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8.7. Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego. 

8.8. Za datę przekazania dokumentów wymienionych w pkt. 8.9. SIWZ, w szczególności wniosków, zawiadomień, 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji, przyjmuje się 
datę ich wpływu  na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: bzp@ue.katowice.pl. 

8.9. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy) odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Zamawiającego bzp@ue.katowice.pl. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
postępowania (BZP/013/02017/20) 

8.10. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8.11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

8.12. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz jej ewentualna jej zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

8.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.  

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie wymaga zabezpieczenia oferty kwotą wadium – podstawa prawna: art.15va ust 
2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-191 (Dz. U. Poz. 1086 z dnia 19 czerwca 2020r.) – tzw. Ustawa „Tarcza antykryzysowa 4.0”. 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:wojciech.tatoj@ue.katowice.pl
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11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, 
.docx, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf 
file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-SystemuminiPortal-ePUAP.pdf.  

11.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

11.3 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w odpisie z właściwego rejestru lub 
ewidencji albo innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  

11.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy.  

11.6 Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.  

11.7 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 
dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty dotyczące postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł 
i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje 
folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

11.8 Ofertę składa się na Formularzu nr 1 SIWZ (Druk oferty). Do oferty winny być dołączone dokumenty  
i oświadczenia wskazane w pkt. 11.9 SIWZ. W Formularzu nr 1 druk oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

11.9 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie, które należy skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP): 

a) Formularz oferty, zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ,  

b) JEDZ  

c) JEDZ od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli dotyczy  

d) JEDZ podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy 

e) Formularz nr 2 - Kalkulacja ceny ofertowej; 

f) Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

g) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział  
w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu; 

h) Zobowiązanie innych podmiotów (tylko, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów dla wykazania 
spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej). 

11.10 Dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
JEDZ, który należy złożyć w oryginale, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

11.11 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. 

11.12 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 
11.10 zd. 1, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

11.13 Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ muszą zostać przez 
Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), 
podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załączone do oferty. 

11.14 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
.zip. Pliki powinny być odrębnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
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zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.  

11.15 Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

11.16 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

11.17 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

a) Wykonawca celem złożenia oferty pobiera edytowalną wersję Formularza nr 1 SIWZ - Druk oferty i załączników 
do SIWZ ze strony www.bzp.ue.katowice.pl 

b) Następnie Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w tym JEDZ (skompresowaną do 
jednego pliku archiwum .zip) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mniPortalu do dnia 24 listopada 2020r. do godziny 10:00. 

c) Klucz publiczny dla niniejszego postępowania, niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, jest 
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. 

d) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, przy użyciu którego prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również 
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert: 24 listopada 2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych, ul. Koszarowa 6, bud. 
„N” seg. „C” pok. nr 01/48. 

b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące 
ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

e) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej  (www.bzp.ue.katowice.pl) 
informacje wynikające z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia transmisji on-line z otwarcia ofert. Najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert Zamawiający 
udostępni na własnej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania link do 
transmisji on-line. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

13.1 Wykonawca określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie jej w Kalkulacji ceny ofertowej 
(Formularz nr 2 SIWZ). 

13.2 W druku kalkulacji ceny ofertowej (Formularz nr 2 SIWZ) należy wypełnić wszystkie pola mnożąc wartości  
z poszczególnych kolumn zgodnie z zasadami określonymi w opisie sposobu przygotowania ofert oraz z wytycznymi 
zawartymi w nagłówkach poszczególnych kolumn. Wszystkie wartości podane kalkulacji ceny ofertowej i druku oferty 
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 Cena podana w Druku oferty (Formularz nr 1 do SIWZ), wynikająca z cen wyrażonych w zł polskich podanych 
Formularzu nr 2 SIWZ, musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji umowy, z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT.  

13.4 Podstawę do obliczenia ceny stanowi SIWZ z jej formularzami i załącznikami.  

13.5 Wykonawca w cenie energii elektrycznej uwzględni koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego energii 
zakupionej przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.7.8. SIWZ. 

13.6 Do ustalenia ceny ofertowej należy przyjąć jednakowe ceny jednostkowe za 1 MWh w odniesieniu do taryfy B23 
niezależnie od strefy czasowej. 

http://www.bzp.ue.katowice.pl/
http://www.bzp.ue.katowice.pl/
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13.7 Wszystkie ceny podane w ofercie są ostateczne i nie będą podlegały negocjacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
ustawy Pzp. 

13.8 W przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający dokona ich poprawy,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  

13.9 Do porównania złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto wyrażoną w złotych polskich podaną  
w Druku oferty (Formularz nr 1 SIWZ). 

13.10 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek płacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast 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 należy wypełnić odpowiedni 
punkt w Druku oferty (Formularz nr 1 SIWZ).  

13.11 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 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  
w szczególności w zakresie: 

a) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 847, z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,  
w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

13.12 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

Nr Nazwa kryterium: Waga: Max ilość punktów 

1. Cena brutto 100% 100 
 

14.2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania: 

14.2.1. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert jest równa określonej wadze kryterium w %.  

14.2.2. Punkty w ramach kryterium „cena brutto” przyznawane będą poszczególnym ofertom według 
następujących zasad:  

X punktów = 
najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

x 100 
cena brutto wskazana w badanej ofercie 

 

14.3. Do porównania złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto w złotych polskich, podaną w Druku 
oferty (Formularz nr 1 SIWZ). 

14.4. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę pkt. 

14.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
przez siebie terminie ofert dodatkowych. 

14.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.7. Wszystkie ceny podane w ofercie są ostateczne i nie będą podlegały negocjacji. 

14.8. W przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający dokona ich poprawy,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 
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15.2 Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy nie 
krótszy niż 10 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba, że zostaną spełnione przesłanki  
z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp wówczas termin ten może ulec skróceniu. 

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki prowadzące do konieczności unieważnienia postępowania. 

15.4 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.  

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ UMOWY 

16.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zawarte są w Formularzu nr 4 SIWZ. 

 

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

17.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w 
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, z uwzględnieniem 
tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp.  

17.2 Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

17.3 Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do 
postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną 
skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na 
stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej 
ww. dokumentów  

17.4 Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

17.5 Terminy na wniesienie odwołania: 

Lp. Przedmiot odwołania 
Termin na wniesienie 
odwołania (w dniach) 

1. 
Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp 

10 

2. 
Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 
180 ust. 5 ustawy Pzp 

15 

3. 

Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a 
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej 

10 

4. 

Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w 
terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 

10 

 

17.6 Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy Pzp, 
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

17.7 Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w 
takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem 
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

17.8 Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
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Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby. 

18. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

18.1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO 
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119 poz.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1000), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO (niezbędność do wykonania mowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi), a także jest zgodna z obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843).), jak również: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 
50, 40-287 Katowice, zwany: Administratorem, 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ue.katowice.pl, 

3. przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko/nazwę, adres, NIP, REGON numer 
CEIDG, numer KRS i inne dane osobowe podane przez Wykonawcę w celu udziału w postępowaniu  
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (w tym ewentualnego podpisania umowy) oraz 
korespondencję wpływającą do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w związku z udziałem Wykonawcy 
w tym postępowaniu; 

4. podanie przez Wykonawcę danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) jest niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia niniejszej Umowy; nie 
podanie ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w zakresie określonym obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w tym przepisami Prawa zamówień publicznych; podanie przez Wykonawcę danych 
kontaktowych jest dobrowolne, 

5. pozyskane od Wykonawcy dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres określony przez 
obowiązujące Prawo zamówień publicznych do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego  
z przepisów prawa, 

6. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy są upoważnieni pracownicy Administratora, ewentualne podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, 

7. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, 
usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia 
sprzeciwu; 

8. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 

9. dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, 

10. nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane, 

11. dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  
o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 

 

19. INNE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

20. ZAŁĄCZNIKI 

Nr formularza / załącznika do SIWZ Nazwa formularza / załącznika SIWZ 

Formularz nr 1 Druk oferty 

Formularz nr 2 Kalkulacja ceny ofertowej  

Formularz nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej 

Formularz nr 4 
Istotne dla stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Formularz nr 5 Doświadczenie zawodowe – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru 

Załącznik nr 2 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 3 Identyfikator postępowania 

Załącznik nr 4 Klucz publiczny 

mailto:iod@ue.katowice.pl
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Formularz nr 1 

 
 

.................................................................................. 
/ REGON / 

 
 

................................................................................. 
/nr tel. / fax./ 

 
 

……………………………………..…………….……..                                                                                                              
/adres do korespondencji/ 

 
 

……………………………….……………….………… 
/adres e-mail/ 

 
 

……….………………………….. 
adres skrzynki ePUAP 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………….... 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  

ię o udzielenie zamówienia. DRUK OFERTY 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą 
TAK/NIE 

(zaznaczyć TAK lub NIE) 

 
OFERTA 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
ul. 1 Maja 50     
40-287 Katowice 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii 
elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz  
w Rybniku na 2021 rok”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, iż:  
 
1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za następującą cenę przyjętą do porównania ofert*:  

............................................................................................................................................................................................zł netto,   

słownie.................................................................................................................................................................................zł netto,  

plus podatek VAT…...........%, co daje kwotę  .................................................................................................................zł brutto, 

słownie.............................................................................................................................................................................zł brutto,  

zgodnie z kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą Formularz 2 SIWZ. 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 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 - uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy, (patrz punkt 13.10. SIWZ) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………* 

3. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiotowe zamówienie w terminie: od 01 stycznia 2021 r., lecz nie wcześniej niż z dniem 
skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, do 31 grudnia 2021 r.  

4. Oświadczamy, iż zapewniamy niezmienność cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres realizacji zamówienia,  
a podana cena zawiera wszystkie niezbędne koszty pozwalające na należyte wykonanie zamówienia.  

5. Oświadczamy, że przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy posiadamy i będziemy posiadać wszelkie wymagane 
prawem uprawnienia, koncesje, zezwolenia, decyzje a także inne niezbędne do właściwego wykonania niniejszej umowy 
dokumenty. W przypadku utraty ważności któregokolwiek z wymaganych dokumentów, w okresie wykonywania umowy, 
zobowiązujemy się na miesiąc przed upływem ważności danego dokumentu dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument 
ważny co najmniej na okres obowiązywania umowy. 

6. Oświadczamy, iż mamy/będziemy mieli zawartą z lokalnym OSD właściwym dla przedmiotu zamówienia generalną umowę 
dystrybucyjną, przez okres obowiązywania umowy * 

7. Zobowiązujemy się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej 
sprzedanej w ramach umów, na zasadach określonych w pkt. 3.7.8. SIWZ.   

8. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ i we wszystkich jej załącznikach  
i formularzach, wymagania Zamawiającego.  

9. Wyznaczamy osobę/osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako opiekuni merytoryczni: 
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l.p. Dane kontaktowe 

1. 

………………………………………………………………… 
Imię  

 
………………………………………………………………… 

Nazwisko 

Nr Tel./Nr faks. - ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail - …………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji - ………………………………………..…………………… 

2. 

………………………………………………………………… 
Imię  

 
………………………………………………………………… 

Nazwisko 

Nr Tel./Nr faks. - ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail - …………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji - ………………………………………..…………………… 

10. Dostawę objętą przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / zlecić  podwykonawcom: ** 

Części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcom:…………………………………………………………………………  
……………………………………….…………………………………………………………………..……………….………………………* 

Podwykonawcą będzie: ………………..…………………………………………………………….……………………..…………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………..……………………………….………* 

11. Akceptujemy wymagane przez Zamawiającego warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. termin płatności 
faktur VAT wynosi do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …... do …... * stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. (Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 

Uzasadnieniem skorzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa są następujące okoliczności:  

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

......................................................................................................................................................................................................... * 

14. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum** zarządzanego przez 
…………………………………....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................* 

15. Oferta została złożona na................ zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........... do nr ...............* 

16. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego.*** 

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:* 

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

 …………………………………………………………… 

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

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

 …………………………………………………………… 

 

.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    

 
UWAGA: 

*           Wypełnić odpowiednio 
** Niepotrzebne skreślić  
***  W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących 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 następuje np. przez jego wykreślenie).  
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Formularz nr 2 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy 

 

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ  
 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii 
elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz  
w Rybniku na 2021 rok”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonanie dostawy po cenach jednostkowych 
wyszczególnionych w poniższej tabeli:  
 

Lp. 
Rodzaj opłaty 

(punkty poboru) 
Jednostka 

miary 

Prognozowane 
zużycie w okresie 

trwania umowy 

Cena 
jednostkowa 

 zł netto/1 MWh 

Wartość  
zł. netto 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1 

TARYFA B 23 
Opłata za 1 MWh 
ABCGF – Katowice, ul. Bogucicka 3;  
N – Katowice, ul. Adamskiego 7 i Koszarowej 6, 6a; 
CNTI - Katowice, ul. Bogucicka; 

MWh 4 300 MWh   

2 

TARYFA C 21 
Opłata za 1 MWh 
E – Katowice, ul. 1 Maja 47; 
L - Katowice, ul. 1 Maja 47; 
P - Katowice, ul. Pułaskiego 25; 
R - Katowice, 1Maja 50; 
CNTI -  Katowice, ul. Bogucicka;  
Filia w Rybniku – Rybnik, ul. Rudzka 13; 

MWh 435 MWh   

3 

TARYFA C 11 
Opłata za 1 MWh 
parking N – Katowice, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego; 

MWh 2,5 MWh   

4 

TARYFA G 11 
Opłata za 1 MWh 
DS. - Katowice, ul. Franciszkańska 8 i 10; 

MWh 72 MWh   

Razem netto  

 

 
 
 
 
 

.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    
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Formularz nr 3 

Zamawiający: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
ul. 1 Maja 50 
40-287 Katowice 

tel./fax: 0-32 257-71-08;  0-32 257-74-99 
e-mail:  bzp@ue.katowice.pl;  
Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 

Ja/my niżej podpisani: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
działając w imieniu i na rzecz:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku na 2021 rok”,  prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, 
 

I. Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj.  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. 

zm.)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib): 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   
 

.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    
         

II. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj.  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) 

 
.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    

 

III. Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej. 

 

.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    

 
* - należy wypełnić pkt I lub pkt II lub pkt III 
 
UWAGA!  
W przypadku przynależności Wykonawcy do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

mailto:bzp@ae.katowice.pl
http://www.bzp.ue.katowice.pl/
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  Formularz nr 4 

ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w 
kalkulacji ceny ofertowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe są cenami gwarantowanymi w 
okresie trwania umowy zawierającymi wszystkie   niezbędne koszty wykonania zamówienia. 

2. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ………. zł. 

4. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie 
charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 
elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 

5. Ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone w zł netto nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z 
zastrzeżeniem pkt. 15. 2). 

6. Czas trwania umowy – Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.,  lecz nie 
wcześniej niż z dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. Dzień wejścia Umowy  w życie jest 
dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę. 

7. Miejsce dostarczania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 (charakterystyki punktów poboru)  

8. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający  zapłaci należności wynikające z faktur VAT, ustalone na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych. Należności wynikające z 
faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę z zastrzeżeniem,  
że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania wystawionej faktury umożliwiającego Zamawiającemu 
terminową zapłatę. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną 
reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie do 14 dni. 

10. Zamawiający dopuszcza waloryzację należnego Wykonawcy wynagrodzenia o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 
tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

11. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami pomiarowo-rozliczeniowymi  Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego. 

12. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych 
obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu. 

13. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej obejmującej wszystkie punkty poboru  zgodnie z 
okresem rozliczeniowym OSD i przekazywania na adres Zamawiającego wskazany w umowie. Do każdej faktury 
Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru oraz 
wysokość należności z tego tytułu, zawierającego co najmniej następujące dane: 

f) adres punktu poboru, 

g) nr PPE 

h) taryfa wg OSD, 

i) zużycie, 

j) wartość zużycia (netto, VAT, brutto) w PLN, 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany: 

1. stawki podatku od towarów i usług – Strony ustalają protokolarnie wartość dostaw wykonanych wg stanu na dzień 
poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dostaw 
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, 

2. ustawowej wysokości opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym - Strony ustalają protokolarnie 
wartość dostaw wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku akcyzowego. Nowa stawka 
podatku będzie miała zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku akcyzowego, 

16. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały w pierwszej kolejności polubownie. 

18. Sprawy sporne nierozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

19. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego .  

20. Zamawiający nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w celach marketingowych 
produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na 
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rzecz Wykonawcy, a także na ich udostępnianie przez Wykonawcę podmiotom realizującym powyższe cele na rzecz 
Wykonawcy. 

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jej przez którąkolwiek ze 
Stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości określonej w pkt. 3. 

22. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5% wartości określonej w pkt. 3, gdy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy nastąpi opóźnienie procesu zmiany sprzedawcy, co będzie skutkowało koniecznością skorzystania ze 
sprzedawcy rezerwowego wyznaczonego przez OSD. 

23. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5% wartości określonej w pkt. 3 w przypadku, gdy z przyczyn leżących po 
jego stronie Zamawiający będzie zmuszony skorzystać ze sprzedawcy rezerwowego wyznaczonego przez OSD. 

24. Wykonawca pokryje różnicę w kosztach zakupu energii oraz wszelkich pozostałych opłat narzuconych przez sprzedawcę 
rezerwowego a ceną sprzedaży wynikającą z umowy na podstawie noty  tytułem rekompensaty za poniesione koszty 
rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Zamawiający 
będzie zmuszony skorzystać ze sprzedawcy rezerwowego wyznaczonego przez OSD. 

25. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną oraz należność, o której mowa w pkt. 24 z dowolnej należności 
Wykonawcy, po wystawieniu stosownej noty księgowej. Kary umowne mogą się kumulować. Wykonawca zapłaci kary 
umowne w terminie 21 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

26. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

27. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

28. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie Ustawy. 

29. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje 
prawo bonifikaty zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 30 grudnia 2017 r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 
elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej 
przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych określonych 
w załączniku nr ........... do umowy lub wskazań układów pomiarowych. 

31. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w jednostkowych cenach energii elektrycznej. 

32. Do realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:  

1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

33. Zamawiający oświadcza, że umowy o świadczenie usług dystrybucji pozostaną ważne przez cały okres obowiązywania 
umowy, a w przypadku rozwiązania którejkolwiek 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. 

34. W każdym z przypadków określonych w pkt. 33 Zamawiający zobowiązany jest uregulować zobowiązania za zużytą 
energię elektryczną. 

35. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres Wykonywania przedmiotu umowy posiada i będzie posiadał wszelkie 
wymagane prawem uprawnienia, koncesje, zezwolenia, decyzje a także inne niezbędne do właściwego wykonania 
niniejszej umowy dokumenty. W przypadku utraty ważności któregokolwiek z wymaganych dokumentów, w okresie 
wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest na miesiąc przed upływem ważności danego dokumentu dostarczyć 
Zamawiającemu aktualny dokument ważny co najmniej na okres obowiązywania umowy. 

36. W przypadkach prawem przewidzianych kiedy Wykonawca wskaże na fakturze rachunek bankowy nieujawniony  
w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), Zamawiający uprawniony będzie do  wstrzymania się z zapłatą do czasu 
wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT (tzw. 
biała lista). W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa naliczyć Zamawiającemu żadnych odsetek. Wskazanie nowego 
rachunku bankowego pod rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w 
umowie nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym wymaga od 
Wykonawcy złożenia pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności i doręczenia go do Biura Gospodarki Majątkiem 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

37. Lokalny OSD przekaże  (udostępni) dostawcy energii elektrycznej stosowne dane pomiarowo-rozliczeniowe niezbędne do 
dokonania rozliczeń zgodnie z okresami pomiarowo-rozliczeniowymi OSD. Dla punktów poboru objętych taryfami B23, 
C21, C11 okres rozliczeniowy jest miesięczny. Dla punktów poboru w taryfie G11 – dwumiesięczny 
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Formularz nr 5 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy 

 

DŚWIADCZENIE ZAWODOWE – wykaz dostaw 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii 
elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz  
w Rybniku na 2020 rok”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przedstawiamy następujące doświadczenie zawodowe  
w zrealizowaniu wymaganych dostaw (co najmniej jedno zamówienie):   

 

 

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli były wykonane należycie załączamy do oferty następujące dowody: 

1. …………….  – dowód do dostawy z poz. …….. - załącznik nr ….. do oferty 

2. …………….  – dowód do dostawy z poz. …….. - załącznik nr ….. do oferty 

3. …………….  – dowód do dostawy z poz. …….. - załącznik nr ….. do oferty 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży energii elektrycznej w wolumenie minimum 4 000 MWh  
w ciągu 12 miesięcy. 

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być:  

 Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie 
Wykonawcy. 

 W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 
.............................................................................       
Miejscowość, data       ................................................................................. 
        /upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/    

Lp. 
Opis dostawy potwierdzający spełnienie 
warunku określonego w pkt 5.12.c) SIWZ 

Wartość dostawy 
[zł. brutto] 

Data/y 
wykonania 

/wykonywania 
dostawy 

Podmioty, na rzecz których 
dostawy zostały 

wykonane/wykonywane 

1 2 3 4 5 

1 
Sprzedaż energii elektrycznej  
o wolumenie min. 4 000 MW/h  

w ciągu 12 miesięcy  
 

 

 

2 
Sprzedaż energii elektrycznej 
o wolumenie min. 4 000 MW/h  

w ciągu 12 miesięcy 
 

 

 

3 
Sprzedaż energii elektrycznej  
o wolumenie min. 4 000 MW/h  

w ciągu 12 miesięcy 
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Załącznik nr 1 SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną 
 

TARYFA B23 

Budynek / adres 
Dane punktu poboru 

  SPECYFIKACJA 

A - Katowice, ul. Bogucicka 3  +  
B - Katowice, ul. Bogucicka 3a + 
C - Katowice, ul. Bogucicka 3b + 
G - Katowice, ul. Bogucicka 3c +  
F - Katowice, ul. Bogucicka 14a 
OSD nr K246 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000000335055 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski przekładników prądowych 6 kV w szynach stacji GZE nr 246 od strony zasilania 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 6 kV 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy 

Licznik elektroniczny czterokwadrantowy typu ZMD405 CT.44.0459 3*58/100V; 5A; kl. 0,5 
Moduł komunikacyjny CU-P20, zegar frankfurcki MK-6 
Trzy przekładniki napięciowe typu UMZ 12-1 z tubami bezpiecznikowymi w wykonaniu pionowym o danych: 
6:√3/0,1:√3/0,1:3kV/kV/kV; 5VA, kl. 0,5 
Trzy przekładniki prądowe typu IMZ12 o danych: 
2x50/5 A/A, 5VA, kl. 0,5, FS5, Ithm =100*Ipm 

Grupa taryfowa B-2x/ III grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 6 kV 

Moc przyłączeniowa  630kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 
N - Katowice, ul. Adamskiego 7 i Koszarowej 
6 , 6a 
 
 
 
Przyłącze N1 – OSD nr K1094 
Przyłącze N2 – OSD nr K248 
 
 
 
Nr PPE 
PLGZEO00000590748333000009823381 
PLGZEO00000590748333000009824086 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski przekładników prądowych w szynach stacji OSD nr K1094 i nr 248od strony zasilania 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 20 i 6 kV 

Grupa taryfowa/przyłączeniowa B-2x / III grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające ze stacji OSD nr 1094 - 20 kV; ze stacji OSD nr 248 - 6 kV 

Moc przyłączeniowa / 
stacja OSD nr 1094 - moc przyłączeniowa 600 kW;  
stacja OSD nr 248 - moc przyłączeniowa 600 kW 
 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 
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CNTI - Katowice, ul. Bogucicka 
 
 
 
Przyłącze CNTI – OSD nr K1371 
 
 
Nr PPE 
PLGZEO00000590748333000013169565 
 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielnie SN w stacji ZK-SN K1371 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 20 kV, układ pośredni 

Grupa taryfowa/przyłączeniowa B-2x / III grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające ze stacji OSD nr 1371 - 20 kV;  

Moc przyłączeniowa  
stacja OSD nr 1371 - moc przyłączeniowa 700 kW;  
 
 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 
TARYFA C21 

Budynek / adres 
Dane punktu poboru 

  SPECYFIKACJA 

E - Katowice, ul. 1 Maja 47 
 
OSD nr  K304 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000005955585 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia głównego w złączu kablowym o napięciu znamionowym 230/400 V 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy 
1-taryfowy licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy ZMG410CR4.000B.03, 1 -taryfowy licznik energii biernej oraz 
przekładników prądowych 75/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa C-21/ IV grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 0,4kV 

Moc przyłączeniowa  68kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

L - Katowice, ul. 1 Maja 45 
 
OSD nr  K428 „TOS” 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000005955585 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia głównego w złączu kablowym o napięciu znamionowym 230/400 V 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy 
1-taryfowy licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy ZMG410CR4.000B.03, 1 -taryfowy licznik energii biernej oraz 
przekładników prądowych 150/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa C-21 
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Napięcie zasilające 0,4 kV/ IV grupa przyłączeniowa 

Moc przyłączeniowa  75kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

P - Katowice, ul. Pułaskiego 25 
 
OSD nr  K1070 „FLORIANA” 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000004611102 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia głównego w złączu kablowym ze stacji transformatorowej nr 1070 - 
sekcja 1 i ze stacji transformatorowej nr 1070 - sekcja 2 o napięciach znamionowym 230/400 V 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy 
1-taryfowy licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy ZMG410CR4.000B.03, 1 -taryfowy licznik energii biernej oraz 
przekładników prądowych 100/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa C-21/ IV grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  170kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

R - Katowice, ul. 1 Maja 50 
 
OSD nr  K0157 „RATUSZ ZAWODZIE” 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000008896873 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu Z-3a 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy 
1-taryfowy licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy zmd410ct44.0007, 1 -taryfowy licznik energii biernej, 1-taryfowy 
licznik energii biernej pojemnościowej  oraz przekładników prądowych 150/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa C-21/ IV grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  130kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

Filia w Rybniku, ul. Rudzka 13, RYBNIK 
 
OSD nr  R0157 „RYBNIK CAMPUS 1” 
 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji 

Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 
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Nr PPE  
PLGZEO00000590748333000005682016 Układ pomiarowo - rozliczeniowy 

1-taryfowy licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy zmg410cr4.000b.03, 1-taryfowego licznika energii biernej i 
przekładników prądowych 400/5A  zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa C-21/ IV grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa 244kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

CNTI - Katowice, ul. Bogucicka 
 
 
 
Przyłącze CNTI – OSD nr K428 
 
 
Nr PPE 
PLGZEO00000590748333000013308963 
 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni Nn w stacji  transformatorowej K428 

Pomiar pobieranej energii Skrzynka pomiarowa na elewacji budynku 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy licznik energii czynnej, przekładniki prądowe 125/5A 

Grupa taryfowa C-21/ IV grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  80 kW 

Umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 
TARYFA C11 

Budynek / adres 
Dane punktu poboru 

  SPECYFIKACJA 

Parking N 
Ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 
 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748332000028020303 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w złączu pomiarowym 

Pomiar pobieranej energii  

Układ pomiarowo - rozliczeniowy  

Grupa taryfowa C-11/ V grupa przyłączeniowa 

Napięcie zasilające  
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Moc przyłączeniowa / Moc umowna (w 
załączniku) 

15kW  

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 
TARYFA G11 

Budynek / adres 
Dane punktu poboru 

  SPECYFIKACJA 

DS. - Katowice, ul. Franciszkańska 8 
 
Nr pp 3159283 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748332000006862585 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu  

Zabezpieczenie przedlicznikowe 315 A 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy licznik energii typ C52ae, nr 06644178 oraz przekładników prądowych 300/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa G 11 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  40 kW 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

DS. - Katowice, ul. Franciszkańska 8 
 
Nr pp 3159284 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748332000006862658 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu  

Zabezpieczenie przedlicznikowe 200 A 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy licznik energii typ C52ae, nr 06590449 oraz przekładników prądowych 150/5A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa G 11 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  40 kW 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

DS. - Katowice, ul. Franciszkańska 10 
 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – BZP/013/02017/20 

 
 

 
sk   28 

Nr pp 3159285 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748332000006862731 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu  

Zabezpieczenie przedlicznikowe 150 A 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy licznik energii typ C52ae, nr 06597099 oraz przekładników prądowych 100/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa G 11 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  40 kW 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

DS. - Katowice, ul. Franciszkańska 10 
 
Nr pp 3159286 
 
Nr PPE  
PLGZEO00000590748332000006862804 

 

Dotychczasowy dostawca ELEKTRIX S.A. 

Miejsce dostarczenia i odbioru  zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu  

Zabezpieczenie przedlicznikowe 200 A 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy licznik energii typ C52ae, nr 10292719 oraz przekładników prądowych 100/5 A zainstalowanych w rozdzielni 

Grupa taryfowa G 11 

Napięcie zasilające 0,4 kV 

Moc przyłączeniowa  40 kW 

Obecna umowa na dostawę energii Na czas oznaczony do 31.12.2020 

 
 
 
 


