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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) (zwana dalej 
„ustawą Prawo zamówień publicznych”) (zwana dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”) na 
wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek 
organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji  
z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, 
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 
 
I. Zamawiający:  
Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka  
REGON: 670223451     NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  Aneta Ćwiklińska, 
 tel.(0-48)     36-20-283,  
 tel./fax (0-48)  36-20-289, 36-20-282 
 e-mail: a.cwiklinska@umradom.pl 

 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

− bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 
− http://www.bip.radom.pl   (adres strony internetowej, na której umieszczane są 

dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 
     

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w związku z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

III.  Przedmiot zamówienia (CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, 
słoneczna i jądrowa, 09310000-5  Elektryczność) 

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, 
lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. 

 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: 
I. 919 punktów odbioru energii dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów 

użytkowych (m.in. fontanny i kamery monitoringu). 

II. 449 punktów odbioru energii – dla zasilania sygnalizacji świetlnej oraz punktów 
zasilania oświetlenia ulicznego. 

 
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego oraz innych 

podmiotów i jednostek biorących udział w postępowaniu 
 
1) Urząd Miejski w Radomiu, Radom, ul. J. Kilińskiego 30, 
2) Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom,  ul. J. Kilińskiego 30, 
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radom, ul. Limanowskiego 134, 
4) Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”, Radom, ul. Struga 88. 
5) Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, Radom, ul. Wyścigowa 16, 
6) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, Radom, ul. Garbarska 35, 
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7) Dom Pomocy Społecznej, Radom, ul. Rodziny Ziętalów 13, 
8) Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”, Radom, ul. Kolberga 19, 
9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Radom, ul. Narutowicza 9, 
10) Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 
11) Miejski Zarząd Lokalami, Radom, ul. Garbarska 55/57. 
12) Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 
13) Cmentarz Komunalny w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45, 
14) Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Radom, Pl. Jagielloński 15, 
15) Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, Radom, ul. Malczewskiego 16, 
16) Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom, ul. 

Piłsudskiego 12, 
17) Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., Radom, ul. Filtrowa 4, 
18) Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 'RADPEC" S.A., 26-600 Radom, ul. 

Żelazna 7, 
19) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o., Radom ul. Wjazdowa 

4, 
20) Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" sp. z o.o., Radom 

ul. Waryńskiego 16a, 
21) „Rewitalizacja” Spółka z o.o., Radom, ul. Mała 3, 
22) Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, ul. 11-go 

Listopada 37/59, 
23) Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej, Radom, ul. Zientarskiego 3, 
24) Przedszkole Publiczne nr 2, Radom, ul. Jasińskiego 4, 
25) Przedszkole Publiczne nr 3 im. Janiny Porazińskiej, Radom, ul. Olsztyńska 12, 
26) Przedszkole Publiczne nr 4 im. Juliana Tuwima, Radom, ul. Kilińskiego 23, 
27) Przedszkole Publiczne nr 5 im Tadeusza Kościuszki, Radom, ul. Czarnoleska 15, 
28) Przedszkole Publiczne nr 6, Radom, ul. Rapackiego 4, 
29) Przedszkole Publiczne nr 7, Radom, Osiedle Sadków 7, 
30) Przedszkole Publiczne nr 8 im. Króla Maciusia I, Radom, ul. Królowej Jadwigi 17, 
31) Przedszkole Publiczne nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Radom, ul. Kalińska 4, 
32) Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy, Radom, ul. Osiedlowa 26, 
33) Przedszkole Publiczne nr 11, Radom, ul. Kościuszki 10, 
34) Przedszkole Publiczne nr 12, Radom, ul. Wernera 34, 
35) Przedszkole Publiczne nr 13, Radom, ul. Garbarska 59/67, 
36) Przedszkole Publiczne nr 14, Radom, ul. Jana Pawła II 3, 
37) Przedszkole Publiczne Nr 15, Radom, ul. Kusocińskiego 10, 
38) Przedszkole Publiczne nr 16, Radom, ul. Grenadierów 3, 
39) Przedszkole Publiczne nr 17, Radom, ul. Zbrowskiego 10, 
40) Przedszkole Publiczne nr 19, Radom, ul. Batalionów Chłopskich 18, 
41) Przedszkole Publiczne nr 22, Radom, ul. Ofiar Firleja 14 a, 
42) Przedszkole Publiczne nr 24, Radom, ul. Powstańców Śląskich 9, 
43) Przedszkole Publiczne nr 25, Radom, ul. Bohdany Kijewskiej 10, 
44) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego, Radom, ul. Odrodzenia 

37, 
45) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Chrystiana Andersena, Radom, ul. 

Batalionów Chłopskich 16, 
46) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza, Radom, ul. Sobieskiego 12, 
47) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.  Kazimierza Jagiellończyka, Radom, ul. 

Wyścigowa 49, 
48) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej, Radom, ul. Sowińskiego 1, 
49) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, im. Orła Białego, Radom, ul. Rapackiego 24, 
50) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, ul. Tybla 7/11, 
51) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, Radom, ul. Dzierzkowska 

9, 
52) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, Radom, ul. Sandomierska 

19, 
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53) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Radom, ul. 
Sienkiewicza 30, 

54) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli, Radom, ul. Kielecka 
2/6, 

55) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. „Przyjaciół Dzieci”, Radom, ul. Wierzbicka 
89/93, 

56) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej, Radom, ul. Ofiar 
Firleja 14, 

57) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza, Radom, ul. Energetyków 
10, 

58) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju, Radom, ul. Malenicka 29, 
59) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, im. Jana Twardowskiego, Radom, ul. Trojańska 5, 
60) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, Radom, ul. Gajowa 60, 
61) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego, Radom, ul. 

Powstańców Śląskich 4, 
62) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25, Radom, ul. Starokrakowska 124/128, 
63) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26, Radom, ul. Wośnicka 121, 
64) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza, Radom, ul. Jaracza 8, 
65) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego, Radom, ul. 

Ceglana 14, 
66) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Radom, ul. Biała 

6, 
67) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Radom, ul. 

Jarzyńskiego 3, 
68) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33,  Radom, ul. Kolberga 5, 
69) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34,  Radom, ul. Miła 18, 
70) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Adama Jerzego Czartoryskiego, Radom, ul. Gagarina 19, 
71) Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego, Radom, ul. Czarnoleska 10, 
72) Publiczne Gimnazjum nr 5, im. Jacka Malczewskiego, Radom, ul. Warszawska 12, 
73) Publiczne Gimnazjum nr 6, Radom, ul. Sadkowska 16, 
74) Publiczne Gimnazjum nr 8, im. Królowej Jadwigi, Radom, ul. Piastowska 17, 
75) Publiczne Gimnazjum nr 10, Radom, ul. Długojowska 6, 
76) Publiczne Gimnazjum nr 11 im. Bolesława Prusa, Radom, ul. Kujawska 19, 
77) Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja, Radom, ul. Krucza 2/10, 
78) Publiczne Gimnazjum nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów, 

Radom, ul. 25 Czerwca 79, 
79) Publiczne Gimnazjum nr 22, Radom, ul. Rapackiego 24, 
80) Zespół Szkół Gimnazjalnych, Radom, ul. Wierzbicka 55, 
81) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Radom, ul. Osiedlowa 36, 
82) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego ul. Kilińskiego 25, 
83) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Staromiejska 11, 
84) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Radom, ul. Żeromskiego 10, 
85) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej , Radom, ul. Kusocińskiego 8, 
86) III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego, Radom, ul. Traugutta 

44, 
87) IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego, Radom, ul. Mariacka 25, 
88) V Liceum Ogólnokształcące  im. Romualda Traugutta, Radom, ul. Traugutta 52a, 
89) VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Radom, ul. 

Powstańców Śląskich 4, 
90) X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, Radom, ul. Beliny 

Prażmowskiego 37, 
91) Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom, ul. Kościuszki 7, 
92) Zespół Szkół Ekonomicznych, Radom, ul. Wernera 22, 
93) Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom, ul. Armii Ludowej 1, 
94) Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte, Radom, ul. Sadkowska 19, 
95) Zespół Szkół Samochodowych, Radom, ul. 25 Czerwca 66, 
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96) Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, Radom, ul. Limanowskiego 26/30, 
97) Zespół Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala", Radom, Al. 

Grzecznarowskiego 2, 
98) Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława 

Reymonta, Radom, ul. Wośnicka 125, 
99) Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, Radom, ul. 11 Listopada 27, 
100) Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego, Radom, ul. Śniadeckich 5, 
101) Zespół Szkół  Specjalnych Nr 1, Radom, ul. Armii Ludowej 1A, 
102) Zespół Szkół  Nr 2, Radom, ul. Lipska 2, 
103) Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, Radom, ul. 25 Czerwca 70, 
104) Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Radom, ul. Kilińskiego 20, 
105) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , Radom, Al. Grzecznarowskiego 

15, 
106) Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej, Radom, ul. Słowackiego 17, 
107) Publiczny Ogródek Jordanowski, Radom, ul. Śniadeckich 9, 
108) Centrum Kształcenia Praktycznego, Radom, ul. Kościuszki 5b, 
109) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki, Radom, ul. Kościuszki 7, 
110) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2, Radom, ul. Toruńska 9, 
111) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3, Radom, ul. Główna 3, 
112) Bursa Szkolna Nr 1, Radom, ul. Kościuszki 5, 
113) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  Radom, ul.  Limanowskiego 34/40, 
114) Dom Kultury „Idalin”, Radom ul. Bluszczowa 4/8, 
115) Dom Kultury „Borki”, Radom, ul. Sucha 2, 
116) „Łaźnia”- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, Radom, ul. Żeromskiego 56, 
117) Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, Radom, ul. Parkowa 1. 

 
Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich 
świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi odrębny dokument – pod nazwą „Załącznik 
nr 1 do SIWZ”. Załącznik ten ma postać pliku w formacie .xls i zawiera 11 oddzielnych 
zakładek, przypisanych poszczególnym grupom taryfowym. 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 61 756 766 kWh,  
w podziale na zużycie w następujących grupach taryfowych: 

Lp. Grupa taryfowa 
Szacunkowa ilość 

dostarczanej energii w kWh 
 

1 2 3 
1 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-21 
 

1 619 826 kWh 
2 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-22 - Szczyt 
 

332 510 kWh 
3 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-22- Pozaszczyt 
 

947 200 kWh 
4 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Szczyt poranny 
 

5 340 326 kWh 
5 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Szczyt popołudniowy 
 

4 308 803 kWh 
6 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Reszta doby 
 

20 045 637 kWh 
7 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej C-21 
 

5 854 669 kWh 
8 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej C-22a - Szczyt 
 

290 794 kWh 
9 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej C-22a - Pozaszczyt 
 

641 477 kWh 
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10 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-11 

 
7 198 967 kWh 

11 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Dzień 

 
3 888 614,8 kWh 

12 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Noc 

 
9 032 503,2 kWh 

13 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Szczyt 

 
114 973 kWh 

14 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Pozaszczyt 

 
256 446 kWh 

15 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-11 

 
1 562 062 kWh 

16 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Dzień 

 
30 218 kWh 

17 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Noc 

 
28 956 kWh 

18 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Szczyt 

 
195 294 kWh 

19 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Pozaszczyt 

 
67 490 kWh 

 
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 
1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może 
ulec zwiększeniu o maksymalnie 10 % w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych 
Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia 
energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 
10% w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb 
poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. 
Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych 
roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
Zamawiający lub  poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub 
większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 
1 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla 
poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub 
parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. 

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 25 301 kW (sezonowo 
obniżona do 25 221 kW). 

Informacje dodatkowe: 
Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz 

uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza 
osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za 
kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej 
jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe 
koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.  
 
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.  
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego 
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, 
poz. 895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 
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Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy  
(w tym Załącznika nr 1 do SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub 
parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, 
zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny 
jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.  

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

VIII. Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2012r. do 30 czerwca 2013r. 

Uwaga! Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty dla 
poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem 
terminów rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązujących Odbiorców końcowych. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.1. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca posiada 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113  
z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) 

XI. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.1 zamawiający dokona metodą 
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt 
XII.1.2. 

2. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą 
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 
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3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą 
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 

4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą 
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 
wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy 
może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie 
uzupełnienie, we wskazanym przez zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu: 
1. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 

22 ust. 1 – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych – w formie załącznika nr 1; 

1. 2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki –  
w formie załącznika nr 2; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zamawiający wymaga, na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, 
przedłożenia: 

2. 1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych – w formie załącznika nr 3;  

2. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp - w formie załącznika 
nr 4 (w przypadku osób fizycznych zamawiający uzna za wystarczające 
złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie XII.2.1); 

2. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 5; 

2. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 6; 
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2. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 7; 

2. 6. W przypadku podmiotów zbiorowych: aktualna informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie 
załącznika nr 8; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt XII.2. Kopie dokumentów załączonych do 
oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez te 
podmioty. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.2., XII.2.3., XII.2.4., i XII.2.6. 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.5. — składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4—8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których 
mowa w pkt XII.2.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 
4. 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, 

gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie 
załącznika nr 9; 

4. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  
– w formie załącznika nr 10; 

4. 3. Potwierdzenie wpłaty wadium (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie 
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bezgotówkowej – dokument wystawiony na rzecz zamawiającego (w formie 
oryginału) – w formie załącznika nr 11; 

4. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca wówczas zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty  
– w formie załącznika nr 12. 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej 

zamawiającego pod adresem: http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie 
zamawiającego. 

2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez 
strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna. 

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania 
przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 
ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być 
dokonane również faksem lub drogą elektroniczną (z jednoczesnym zachowaniem 
potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).    

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa 
wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek 
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia 
wykonawców dotyczące treści oferty, dla swej skuteczności powinny przed 
upływem terminów wyznaczonych przez zamawiającego zostać dostarczone  
w formie pisemnej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed 
terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ, 
protestów oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie 
http://www.bip.radom.pl. 

XIV. Wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 
2. Wysokość wadium wynosi: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). 
3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 

a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, 
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145, poz. 1537). 

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy 
zamawiającego: 

GMINA MIASTA RADOMIA  
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, 
zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 
będzie znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie 
wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

5. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dołącza do 
oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe 
formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu 
wystawionego na rzecz zamawiającego. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, 
jakiego przetargu dotyczy wadium. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument 
poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 

7. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien 
przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, 
określony w SIWZ. 

8. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca 
winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, 
obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

9. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty,  
o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.) wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony 
przez poręczyciela, obowiązujące przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna 
spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), 
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 
d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie 

zamawiającego. 
11. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie 

zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  
ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie 
zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. 
zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.  
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W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie 
zwrotu oryginału. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 
 

XV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
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. 

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

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 
formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach 
przetargowych. Wykonawca może również wykorzystać formularze przygotowane 
przez zamawiającego.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych 
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą 
faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XII, 
muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania 
wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do 
reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Czytelny podpis na ofercie oraz wszystkich dokumentach 
ma być złożony własnoręcznie przez osobę składającą podpis ze wskazaniem co 
najmniej pełnego nazwiska i pierwszej litery imienia podpisującego, zaś w przypadku 
podpisu nieczytelnego musi być opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego 
(np. pieczęcią). 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię 
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione. 

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie 
zgodnej z niniejszą SIWZ.  
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8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy i adresu wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty 
mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - 
wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez 
upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność 
 z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 
oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony  
w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do 
jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału 
lub poświadczonej notarialnie kopii. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność  
z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

14. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 

14. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być 
dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo 
wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

UWAGA:  

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba 
trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 
dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie 
(podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 
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3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 
wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 
zamawiający odrzuci.  

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – dla zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie 
wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) 
pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia  
w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, 
niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki 
cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  
z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 
określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 
podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę 
wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) 
złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

− zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

− określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  
o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy 
wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 
trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 
wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 
upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do 
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 
wymienione w pkt XII niniejszej specyfikacji. 

9) Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały wszystkich podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. 3. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu 
składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie 
terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  
w postępowaniu. 

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż zamawiający nie będzie 
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 
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-  informacje ujawniane przez zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

15. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.1. 
niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków 
związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. 

15. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej 
wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 
16. W formularzu ofertowym należy wpisać numer umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, datę 
zawarcia tej umowy oraz informację nt. okresu na jaki została zawarta lub 
oświadczenie dot. zobowiązania do zawarcia, nie później niż do dnia rozpoczęcia 
świadczenia usługi sprzedaży zamawiającemu energii elektrycznej czynnej, 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna. 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 15.03.2012r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia: 

"Oferta na wspólny zakup energii elektrycznej, (BZP.271.138.2012.AĆ)” 
oraz „Nie otwierać przed 15.03.2012r. godz. 1030” 

 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
 Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 

pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-600 Radom oraz będzie 
oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą  
w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  

w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 15.03.2012r. o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia 
ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być 
nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 
1. Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto, jaką zamawiający jest zobowiązany 

zapłacić wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty, która 

powinna zostać wyliczona zgodnie z punktem XIX.4 SIWZ  i powinna zawierać 
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ceny jednostkowe energii elektrycznej brutto wyrażone w zł/kWh, określone  
z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku: 
− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej B-21,  
− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej B-22, w tym:  

a) Szczyt, 
b) Pozaszczyt, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny, 
b) Szczyt popołudniowy, 
c) Reszta doby, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-21,  
− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-22a, w tym: 

a) Szczyt, 
b) Pozaszczyt, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-11,  
− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-12b, w tym: 

a) Dzień, 
b) Noc, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-12a, w tym: 
a) Szczyt, 
b) Pozaszczyt, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej G-11 
− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej G-12, w tym: 

a) Dzień, 
b) Noc, 

− dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-22b, w tym:  
a) Szczyt 
b) Pozaszczyt 

Ceny jednostkowe energii elektrycznej brutto wyrażone w zł/kWh dla wszystkich w/w 
grup taryfowych winny być wpisane w kolumnie 3 tabeli znajdującej się w formularzu 
ofertowym. 

3. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być 
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania 
handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych. 
 

4. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 
 
Cz  = CjB-21  x 1 619 826 kWh + CjB-22 szczyt x 332 510 kWh + CjB-22 pozaszczyt x   
947 200 kWh + CjB-23 szczyt poranny x 5 340 326 kWh + CjB-23 szczyt popołudniowy x  
4 308 803 kWh + CjB-23 reszta doby x  20 045 637 kWh + CjC-21  x 5 854 669 kWh + 
CjC-22a szczyt x 290 794 kWh + CjC-22a pozaszczyt x 641 477 kWh + CjC-11 x 7 198 967 
kWh + CjC-12b Dzień x  3 888 614,8 kWh + CjC-12b Noc x 9 032 503,2 kWh + CjC-12a Szczyt  x 
114 973 kWh + CjC-12a Pozaszczyt  x 256 446 kWh + CjG-11 x 1 562 062 kWh + CjG-12 

Dzień x 30 218 kWh+ CjG-12 Noc x 28 956 kWh+ CjC-22b szczyt x 195 294 kWh + CjC-22b 

pozaszczyt x 67 490 kWh  
gdzie:   
Cz – cena oferty 
Cj  - cena jednostkowa brutto w poszczególnych grupach taryfowych    
   

5. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, 
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sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 95 poz. 798). 

6. Dla porównania złożonych ofert zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt 
XXI.2. 

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie cenę ryczałtową.  
8. Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN). 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  
w złotych polskich (PLN). 

XXI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego 
kryterium najniższej ceny (100%). 

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów 
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:    

a) C  = 
Zb

Z

C

C min × 100 pkt 

C      – liczba punktów w kryterium „cena”  
CZmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; 
CZb     - cena badanej oferty. 

 
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom 

SIWZ. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.  
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  
z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

10. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający 
będzie stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ryczałtowa 
podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za 
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prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie; jeżeli cena ofertowa wyliczona z 
uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt XIX.4. SIWZ oraz cen jednostkowych 
energii elektrycznej brutto wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona 
błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej 
brutto w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w pkt XIX.4. 
SIWZ. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

XXIII. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana  
w art. 89 ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  
w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 
żadnego wykonawcy. 

6. Umowa generalna zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

7. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostaną przez Gminę Miasta 
Radomia oraz Odbiorców końcowych podpisane umowy szczegółowe. Treść tych umów 
zawierają odpowiednio załączniki do niniejszej SIWZ. Umowy zostaną podpisane przez 
osoby reprezentujące poszczególne jednostki. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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XXV. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy 
udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres 
zamówienia powierzy podwykonawcom. 

XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do 
niniejszej SIWZ. 

XXVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej 
przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składani ofert) 
organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5, w postaci:  
1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.  

2. Poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

XXIX. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość 
żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę  
i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 
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6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa 
wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, 
jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4. 

XXX. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Projekt umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej czynnej. 
4. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej 
1. Formularz oferty. 
2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  

ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII.1.1.  
3. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,  

o którym mowa w punkcie XII.2.1. 

Kompletna dokumentacja zawiera 42 strony. 
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BZP.272…….2012.AĆ 
                Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                                              
 

UMOWA GENERALNA  
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 

dalej „umowa generalna” lub „Umowa” 
nr ……………………………………… zawarta w dniu …………………………………… 

  
 

pomiędzy: 
1) Gminą Miasta Radomia ….., 
2) …........ 
3) …........ 
4) ……….. 
5) ……….. 
w imieniu, których działa Gmina Miasta Radomia, reprezentowana przez Prezydenta Miasta 
Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta- Pana Sławomira Szlachetki 
 
zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a  
Dane adresowe Sprzedawcy:   ………………………………………………………………………………………………………… 
NIP     ………………………………………………………………………………………………………… 
Regon     ………………………………………………………………………………………………………… 
Reprezentacja    ………………………………………………………………………………………………………… 
zwanego w dalszej części Umowy „Sprzedawcą”, 
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści: 
 
Sprzedawca i Zamawiający w treści umowy generalnej zwani są Stronami. 
 
Słownik pojęć: 
PPE- Punkt Poboru Energii. 
OSD- Operator Systemu Dystrybucji. 
TPA- Third-party Acces (pol.) Dostęp Osób Trzecich- zasada polegająca na udostępnieniu 
przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu 
dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciej. 
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnego na dostawę energii elektrycznej, przeprowadzonym przez Gminę 
Miasta Radomia. 
 
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły 
następujące zasady i warunki sprzedaży energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii: 
 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Gmina Miasta Radomia (zwana dalej „GMR”) podpisuje Umowę w imieniu i na rzecz 

podmiotów wskazanych w nagłówku Umowy, a także na rzecz jednostek organizacyjnych 
GMR nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty i jednostki organizacyjne na rzecz 
których GMR zawiera Umowę zwane są w dalszej części Umowy „Odbiorcami końcowymi”, 
a ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
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2. GMR zawiera niniejszą umowę generalną w imieniu i na rzecz Odbiorców końcowych na 
podstawie pełnomocnictw udzielonych GMR przez Odbiorców końcowych, a w przypadku 
Odbiorców końcowych będących jednostkami organizacyjnymi GMR nieposiadającymi 
osobowości prawnej, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 
1543/2011 z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia Biura Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu do prowadzenia wskazanych zamówień 
publicznych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia nie posiadających 
osobowości prawnej oraz  Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 1586/2011 z dnia 
18 listopada 2011r sprawie wyznaczenia Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Radomiu do przeprowadzania postępowań na dostawę energii elektrycznej na rzecz 
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia, nie posiadających osobowości 
prawnej. 

3. Niniejsza umowa generalna jest wyłączną podstawą do zawarcia umów sprzedaży energii 
elektrycznej przez Sprzedawcę z Odbiorcami końcowymi   

4. Odbiorcy końcowi oraz Sprzedawca zobowiązani są w terminie 14 dni roboczych od 
zawarcia Umowy zawrzeć  umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej na warunkach 
określonych w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej stanowiącym 
załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 
89, poz. 625 z późn. zm.) zwaną dalej „Prawem energetycznym”, zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwanej dalej 
„Kodeksem Cywilnym”, postanowieniami określonymi w stosownych koncesjach, 
postanowieniami niniejszej umowy generalnej oraz zgodnie z oświadczeniem 
Sprzedawcy w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

6. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do Operatora Systemu Dystrybucji: 

    
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 

 
7. Niniejsza Umowa generalna reguluje wyłącznie warunki generalne sprzedaży energii 

elektrycznej czynnej na zasadzie TPA i nie zastępuje umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

 
8. Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 

……………………………………………………….. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 
9. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 
 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Zamawiającego za pośrednictwem sieci 
wskazanego powyżej OSD. 
 

§ 2 
Zobowiązania stron 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorców końcowych 

wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z postanowieniami Umowy, a także 
ofertą przetargową Sprzedawcy oraz warunkami SIWZ stanowiącymi jej integralne części. 
 

2. Sprzedawca  zobowiązuje się do: 
 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 
jakościowych wskazanych w § 4 umowy generalnej; 
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2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 
3) udostępnienia nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo – 

rozliczeniowych w  zakresie sprzedaży energii elektrycznej czynnej do obiektów 
objętych umową; 

4) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych punktów 
pomiarowych lub nowych obiektów poszczególnych Odbiorców końcowych. 

3. Zamawiający w imieniu Odbiorców końcowych zobowiązuje się do: 
 

1) pobierania energii elektrycznej czynnej zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i warunkami umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej; 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną czynną; 
 

§ 3 
Bilansowanie handlowe 

 
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego „bilansowanie handlowe” jest to 

zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii 
elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń 
różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości 
określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 

2. W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe  
i ponosi wszelkie koszty z tym związane.  

3. Sprzedawca zwalnia Odbiorców końcowych z wszelkich kosztów  
i obowiązków powstałych na skutek nie dokonania  bilansowania handlowego. 

4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym związane z wypełnieniem niniejszej Umowy generalnej, w tym 
opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Sprzedawcy. 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej 
dostarczonej i pobranej z systemu będzie: …............................................................ 
 

 
§ 4 

Standardy jakościowe 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu (Odbiorcom końcowym) 
standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.  

2. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do Odbiorców końcowych  
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie 
dystrybucyjnym oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych 
przez OSD nie z winy Sprzedawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 
zamówienia określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca 
zobowiązany jest do udzielania bonifikat w wysokościach określonych Prawem 
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy. 

 
 

§ 5 
Ceny stosowane w rozliczeniach 

 
1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców 

końcowych odbywać się będzie według następujących cen jednostkowych dla 
poszczególnych grup taryfowych: 
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1) B-21        ……… zł brutto/kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt      ……. zł. brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny   …….. zł brutto/kWh, 
b) Szczyt popołudniowy    …….. zł brutto/kWh, 
c) Reszta doby     …….. zł brutto/kWh 

 
4) C-21        …….. zł brutto/kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

 
6) C-11        …….. zł brutto/kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 

 
8) C-12a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

 
9) G-11        …….. zł brutto/kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 
 

11)  C-22b, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

 
przy szacowanej ilości energii elektrycznej w ilości: 
 
1) B-21          …….. kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny    …….. kWh, 
b) Szczyt popołudniowy     …….. kWh, 
c) Reszta doby      …….. kWh 

 
4) C-21         …….. kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

 
6) C-11         …….. kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh, 

 
8) C-12a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 



BZP.271.138.2012.AĆ 

- 24 - 

b) Pozaszczyt      …….. kWh, 
 

9) G-11       …….. kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh, 
 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt                  …….. kWh, 
b) Pozaszczyt                  …….. kWh. 

 
2. Wskazane ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej czynnej obowiązują  

w okresie począwszy od dnia następującego po dniu skutecznego rozwiązania umów  
z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej czynnej dla poszczególnych PPE 
Zamawiającego (w szczególności po dniu zakończenia procesu zmiany Sprzedawcy), do 
dnia 30 czerwca 2013r.  

3. Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży należnych kwot 
zostanie obliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia 
faktury. 

4. Cena jednostkowa brutto zakupu energii elektrycznej czynnej, wskazana w ust. 1 może 
podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT. 

 
§ 6 

Nominalna wartość zobowiązania  
 

1. Nominalna wartość zobowiązania stanowi sumę iloczynów cen brutto określonych w § 5  
oraz prognozy zużycia energii elektrycznej czynnej wskazanej  
w załączniku nr 1 do SIWZ i  wynosi ………………..…………………………. zł słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wartość zamówienia brutto wskazana w ust. 1 może podlegać zmianie jedynie  
w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym oraz ustawowej zmiany stawki podatku VAT w stosunku do stawki podatku 
VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ 
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 
zwiększeniu o maksymalnie 10 % w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych 
Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy 
zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym zwiększenie nie może 
przekroczyć 10% w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od 
rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od 
wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować 
zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od 
Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. 
odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub  poszczególni 
Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej 
niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w szczególności 
spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców 
końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów 
technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. 

 
§ 7 

Rozliczenia 
 
1. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną czynną dostosowany będzie do 

okresu rozliczeniowego stosowanego dla PPE Odbiorcy końcowego przez OSD. 
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2. Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umów sprzedaży  
w wysokości stanowiącej sumę iloczynów ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 i pobranej 
energii elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie odczytów wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych.  

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie 
pobieranej energii elektrycznej zastosowanie mają regulacje zawarte w § 7 ust. 3 
odrębnej umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zawartej z Odbiorcą końcowym. 

 
§ 8 

Płatności 
 

Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym: 
1) Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego 

fakturę rozliczeniową. 
2) Termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień 

miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem 
pkt 4. 

3) Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Odbiorcy końcowego. 

4) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Odbiorcę 
końcowego odsetkami ustawowymi. 

5) W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania- płatności należy dokonać nie później, niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. 

 
§ 9 

Wstrzymanie sprzedaży energii 
 
1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do Odbiorcy końcowego  

w przypadku nie uiszczenia przez niego należności za energię elektryczną, co najmniej 
miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do 
zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz 
powiadomienia Gminy Miasta Radomia i Odbiorcy końcowego na piśmie o zamiarze 
wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej czynnej i świadczenie usług dystrybucji 
przez OSD na wniosek Sprzedawcy nastąpi bezzwłocznie po uregulowaniu zaległych 
należności za energię elektryczną czynną oraz innych należności związanych  
z dostarczaniem tej energii. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Odbiorców końcowych 
warunków umowy generalnej, obowiązujących przepisów Prawa energetycznego  
i Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 
Okres obowiązywania Umowy 

 
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach 

wynikających z oferty dla poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi niezwłocznie po 
zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z tym 
Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem terminów rozwiązania dotychczasowych umów 
sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących Odbiorców końcowych. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 30 czerwca 2013 r. 
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§ 11 
Rozwiązanie Umowy 

 
1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w terminie uzgodnionym 

przez Strony. 
2. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę generalną z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, z tym że Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z 
ważnych przyczyn, o których nie miał wiedzy w chwili zawarcia Umowy, a które to 
przyczyny powodują iż dalsze wykonanie Umowy grozi Sprzedawcy rażącą stratą. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.  

 
§ 12 

Postanowienia Końcowe 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się terminowo (zgodnie ze wskazaniem zawartym  
w Załączniku nr 1 do SIWZ) dokonać zgłoszenia podpisanych na mocy Umowy umów 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej do OSD. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Odbiorców końcowych wypowiedzenia 
dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów 
kompleksowych, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Odbiorców końcowych  
z właściwym terenowo OSD, na warunkach technicznych dotychczas obowiązujących 
umów z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących mocy umownych oraz grup 
taryfowych umów dystrybucyjnych, w szczególności przygotować niezbędne dokumenty 
i przedłożyć je do podpisania Odbiorcom końcowym, o ile nie są oni już stroną 
samodzielnych umów dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości 
dostaw energii elektrycznej czynnej do PPE  Odbiorców końcowych. 

4. Odbiorcy końcowi udzielą Sprzedawcy stosownych pełnomocnictw w celu wykonania 
przez niego zobowiązań wynikających z Umowy oraz umowy sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej.  

5. Strony postanawiają, że poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany ilości 
PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 1 do 
SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy 
końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez poszczególnych Odbiorców 
końcowych nie wymaga zmiany  umowy generalnej, ani umowy  sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej zawartej przez tych Odbiorców końcowych. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową generalną stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
 

Spory mogące powstać w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy generalnej Strony 
poddadzą, w przypadku braku ich rozwiązań na drodze porozumienia stron, pod 
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Sprzedawcy i dwa dla Zamawiającego.  

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej 
3) Kopia oferty Sprzedawcy 

 
 
 
 
 
 
Sprzedawca         Zamawiający 
 
………………         ………………… 
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Załącznik Nr 2 do umowy generalnej  
 
Uwaga! 
Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu 
Sprzedawcą w terminie  14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej 
 
 

UMOWA 
 sprzedaży energii elektrycznej czynnej 

Nr ……………. zawarta w dniu ……………. 
zwana dalej „Umową” 

 
Pomiędzy: 
Dane adresowe Klienta  …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
NIP:     …………………………………………………………………… 
Regon:    …………………………………………………………………… 
Reprezentacja:   …………………………................................................................  
Zwanego w dalszej części Umowy Odbiorcą końcowym  
a 
Dane adresowe Sprzedawcy ………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………… 
NIP:     …………………………………………………………………… 
Regon:    …………………………………………………………………… 
Reprezentacja:   …………………………................................................................  
Zwanego w dalszej części Umowy Sprzedawcą 
 
Sprzedawca i Odbiorca końcowy w treści umowy zwani są Stronami. 
 
W związku z zawarciem w dniu …......... umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej ze 
Sprzedawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm) Strony zawierają 
umowę następującej treści: 
 
 
Słownik pojęć: 
PPE – Punkt poboru energii 
OSD – Operator Systemu Dystrybucji 
TPA- Third-party Access (pol) Dostęp osób trzecich – zasada polegająca na udostępnianiu 
przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu 
dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciej. 
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnego na dostawę energii elektrycznej, przeprowadzonym przez Gminę 
Miasta Radomia. 
 
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły 
następujące zasady i warunki sprzedaży energii elektrycznej czynnej do Punktów Poboru 
Energii Odbiorcy końcowego:   
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie na warunkach określonych 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (dz. U. z 2006r Nr 89, 
poz. 625 z póź. zm) zwaną dalej „Prawem energetycznym”, zgodnie z obowiązującymi 
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rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – 
Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.) zwanym dalej „Kodeksem 
Cywilnym”, postanowieniami okręconymi w stosowanych koncesjach, postanowieniami 
Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. 
zm.).   

2. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do Operatora Systemu Dystrybucji: 

 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 

 
z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji lub będzie 
miał podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla Odbiorcy końcowego. 
 
3. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej czynnej na zasadzie 

TPA i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
4. Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 

……………………………….. wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
5. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 
 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 
 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Odbiorcy końcowego za pośrednictwem 
sieci wskazanego powyżej OSD. 
6. Odbiorca końcowy oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie niniejszej 
Umowy. 

 
§2 

Zobowiązania Stron 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do PPE Odbiorcy 
końcowego, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy oraz umowy generalnej. 

2. Sprzedawca  zobowiązuje się do: 
 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 
jakościowych wskazanych w § 4 Umowy; 

 
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń ; 

 
3) udostępnienia nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo – 

rozliczeniowych w  zakresie sprzedaży energii elektrycznej czynnej do obiektów 
objętych umową; 

 
4) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych punktów 

pomiarowych lub nowych obiektów Odbiorcy końcowego 
 
3. Odbiorca końcowy zobowiązuje się do: 

 
1) pobierania energii elektrycznej czynnej zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i warunkami Umowy; 
 



BZP.271.138.2012.AĆ 

- 30 - 

2) Zabezpieczania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 
plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 
plomb, w tym zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 
 

3) Terminowego regulowania należności za energię elektryczną czynną. 
 

4) Powiadamiania Sprzedawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji 
elektrycznych w poszczególnych PPE, w tym o likwidacji PPE, utworzenia nowego 
PPE; 
 

5) Przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie 
dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. 

 
4. Odbiorca końcowy oświadcza, iż zgodnie z § 1 ust. 2 zawrze w stosownym dla realizacji 

przedmiotu zamówienia czasie umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej 
utrzymanie w mocy przez okres trwania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy na 
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą końcowym a OSD lub 
zamiarze jej rozwiązania Odbiorca końcowy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o 
tym Sprzedawcę. 
 

5. Strony zobowiązują się do: 
1) Niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ 
na rozliczenia za energię; 
 

2) Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną czynną oraz 
kontroli prawidłowości wskazań układów pomiarowych. 

 
6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń 

w dostarczaniu i poborze energii, Odbiorca końcowy jest zobowiązanym do dostosowania 
dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 
indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne, wynikłe z tego tytułu szkody 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.  

 
§ 3 

Bilansowanie handlowe  
 

1. W ramach Umowy Sprzedawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe  
i ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

2. Przez „bilansowanie handlowe” rozumie się zgłoszenie operatorowi systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego przez przedmiot odpowiedzialny za bilansowanie 
handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 
użytkowników systemu i prowadzenie z nim rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach 
dla każdego okresu rozliczeniowego. 

3. Sprzedawca zwalnia Odbiorcę końcowego z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych 
na skutek nie dokonania bilansowania handlowego. 

4. Odbiorca końcowy oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym związane z wypełnieniem Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików 
handlowych do OSD, przysługują Sprzedawcy. 

 



BZP.271.138.2012.AĆ 

- 31 - 

§ 4 
Standardy jakościowe 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Odbiorcy końcowemu standardy jakościowe 

obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy  
w zakresie zachowania standardów jakościowych. 

2. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy 
końcowego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii  
w systemie dystrybucyjnej oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 
dokonywanych przez OSD nie z winy Sprzedawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 
Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca 
zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach 
określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami 
do w/w. ustawy. 

 
§5 

Ceny stosowane w rozliczeniach  
 

1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według 
następujących cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych: 
 
1) B-21        ……… zł brutto/kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt      …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny   …….. zł brutto/kWh, 
b) Szczyt popołudniowy    …….. zł brutto/kWh, 
c) Reszta doby     …….. zł brutto/kWh 

 
4) C-21        …….. zł brutto/kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

 
6) C-11        …….. zł brutto/kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 

 
8) C-12a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     ……. zł brutto/kWh, 

 
9) G-11        …….. zł brutto/kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 
 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh 
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przy szacowanej ilości energii elektrycznej w ilości: 
 
1) B-21          …….. kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt       …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny    …….. kWh, 
b) Szczyt popołudniowy     …….. kWh, 
c) Reszta doby      …….. kWh 

 
4) C-21         …….. kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

 
6) C-11         …….. kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh, 

 
8) C-12a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

 
9) G-11       …….. kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh. 
 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt                  …….. kWh, 
b) Pozaszczyt                  …….. kWh, 
 

2. Wskazane ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej czynnej obowiązują w 
okresie począwszy od dnia następującego po dniu skutecznego rozwiązania umów z 
dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej czynnej dla poszczególnych PPE 
Odbiorcy końcowego (w szczególności po dniu zakończenia procesu zmiany Sprzedawcy), 
do dnia 30 czerwca 2013r.  

2. Terminy skutecznego rozwiązania umów z dotychczasowym Sprzedawcą energii 
elektrycznej wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot 
zostanie obliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia 
faktury. 

4. Cena jednostkowa brutto zakupu energii elektrycznej czynnej, wskazana w ust. 1 może 
podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT. 

 
§6 

Nominalna wartość zobowiązania 
 

1) Nominalna wartość zobowiązania stanowi sumę iloczynów cen brutto określonych w § 5 
oraz prognozy zużycia energii elektrycznej czynnej dla Odbiorcy końcowego, wskazanej 
w załączniku nr 1 do SIWZ i  wynosi ………………..…………………………. zł słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) Wartość zobowiązania brutto wskazana w ust. 1 może podlegać zmianie jedynie  
w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym oraz ustawowej zmiany stawki podatku VAT w stosunku do stawki podatku 
VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

 
§7 

Rozliczenia 
 

1. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną czynną dostosowany będzie do 
okresu rozliczeniowego stosowanego dla PPE przez OSD 

2. Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy  
w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen brutto określonych w §5 ust 1 i pobranej 
przez PPE Odbiorcy końcowego energii elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie 
odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych dostarczanych przez OSD lub 
informacji na temat zużycia energii elektrycznej przekazywanych mu niezwłocznie 
bezpośrednio przez Odbiorcę, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę 
dystrybucji w danym okresie rozliczeniowym do PPE Odbiorcy końcowego,  

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - 
rozliczeniowego PPE Odbiorcy końcowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie 
należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty 
danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy za dany okres rozliczeniowy, 
Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Odbiorcy końcowego 
według poniższych zasad: 
1) Korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust 3 

obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone 
nieprawidłowości lub błędy; 

2) Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1) jest 
wielkość błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze 
skorygowanymi danymi przekazanymi Sprzedawcy przez OSD 

3) Jeżeli określenie błędu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 2) nie jest możliwe, podstawę 
do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej 
za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej 
prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim 
okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta 
VAT. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii 
elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do 
wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za 
okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo 
wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w następnym okresie 
rozliczeniowym; 

4) W wyliczeniu wielkości korekty, Sprzedawca uwzględnia sezonowość zużycia energii 
elektrycznej oraz inne udokumentowane przez Odbiorcę końcowego okoliczności 
mające wpływ na pobór tej energii; 

5) Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Odbiorca końcowy zażąda jej 
zwrotu. 

6) Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. 

4) Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Odbiorcy 
końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin 
płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca 
kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 
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§8 
Płatności 

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

bankowego dłużnika. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Odbiorcę 

końcowego odsetkami ustawowymi. 
3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. 

4. O zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują 
się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 
operacjami bankowymi. 

§9 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

 
1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia 

przez Odbiorcę należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych  
z dostarczaniem tej energii, na zasadach i w przypadkach określonym Prawem 
energetycznym. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczenia energii elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Odbiorca końcowy 
zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych  
i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 
Gminy Miasta Radomia i Odbiorcy końcowego na piśmie o zamiarze wstrzymania 
sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej czynnej i świadczenie usług dystrybucji 
przez OSD na wniosek Sprzedawcy nastąpi bezzwłocznie po uregulowaniu zaległych 
należności za energię elektryczną czynną oraz innych należności związanych  
z dostarczaniem tej energii. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Odbiorcę warunków Umowy, 
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Okres obowiązywania Umowy 
 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie po 
zawarciu Umowy, nie wcześniej jednak niż z upływem terminu obowiązywania 
dotychczasowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorcy końcowego. 

2. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia 30 czerwca 2013 r. 
 

§11 
Rozwiązanie umowy 

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

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z Umowy na inny 

podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana 
jest energia elektryczna na podstawie Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze stron w trybie natychmiastowym  
w przypadku, powtarzającego się naruszenia postanowień Umowy przez drugą ze Stron 
pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu 14 dni do zaprzestania naruszeń, 
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umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma informującego  
o rozwiązaniu wraz z uzasadnieniem. 

4. Umowa można zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w terminie uzgodnionym 
przez Stromy. 

5. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, z tym że Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych 
przyczyn, o których nie miał wiedzy w chwili zawarcia Umowy, a które to przyczyny 
powodują iż dalsze wykonanie Umowy grozi Sprzedawcy rażącą stratą. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Odbiorca końcowy może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

 
§12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się terminowo (zgodnie ze wskazaniem zawartym  
w Załączniku nr 1 do SIWZ) dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Odbiorcy końcowego niezwłocznego 
wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub 
umów kompleksowych, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw. Wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Odbiorcę końcowego z 
właściwym terenowo OSD, na warunkach technicznych dotychczas obowiązujących 
umów z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących mocy umownych oraz grup 
taryfowych, umów dystrybucyjnych, w szczególności przygotować niezbędne dokumenty 
i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do podpisania, o ile Odbiorca końcowy nie jest już 
stroną samodzielnych umów dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie 
ciągłości dostaw energii elektrycznej czynnej do PPE Odbiorcy końcowego. 

4. Odbiorca końcowy udzieli Sprzedawcy stosownych pełnomocnictw w celu wykonania 
przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. W zakresie nie uregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
energetycznego wraz z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§13 
 

Spory mogące powstać w trakcie realizacji postanowień Umowy strony,  
w przypadku braku ich rozwiązań na drodze porozumienia stron, poddadzą pod 
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Odbiorcy 
końcowego. 

 
§14 

 
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Sprzedającego i dwa dla Odbiorcy końcowego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Wzór Pełnomocnictwa 

 
 
 
 Sprzedający        Odbiorca końcowy 
 
 
………………………………………………        …………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej 

 

……………………………, dnia ……………………………… r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(dane klienta) 
dalej zwanym Odbiorcą końcowym 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(dane osobowe zgodnie z reprezentacją) 
 
niniejszym udziela pełnomocnictwa: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 (dane Sprzedawcy) 
dalej zwanym Sprzedawcą  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dane osobowe zgodnie z reprezentacją) 
 
do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy końcowego następujących czynności: 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 
ze Sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania obowiązujących umów sprzedaży 
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź 
umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, 

c. reprezentowania Odbiorcy końcowego przed wskazanym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem przez Odbiorcę końcowego 
umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej 
umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji i 
parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o zmianę Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego 
Odbiorcy końcowemu, 

d. reprezentowania Odbiorcy końcowego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą 
energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z 
procesem zmiany Sprzedawcy.  

 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Sprzedawcę do udzielania dalszych pełnomocnictw 
substytucyjnych. 

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

(Pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Odbiorcy końcowego) 
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Formularz oferty 

Data sporządzenia oferty ………………………….. 

 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówień Publicznych 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26-600 Radom 

 

Oferta 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 200.000 euro na wspólny zakup energii 
elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek 
Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby 
eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i 
sygnalizacji świetlnej: 

1) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie  
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym  
w następującej wysokości:  

wartość brutto: ……………………………………………………………… * 

słownie złotych:  

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

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

UWAGA! Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt 
XIX.4. SIWZ oraz następujących cen jednostkowych energii elektrycznej brutto: 

 
 

Lp. Grupa taryfowa 
Cena jednostkowa 

brutto/kWh 
1 2 3 
1 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-21 
 

zł 
2 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-22 - Szczyt 
 

zł 
3 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-22- Pozaszczyt 
 

zł 
4 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-23 - Szczyt poranny 
 

zł 
5 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-23 - Szczyt popołudniowy 
 

zł 
6 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 

taryfowej B-23 - Reszta doby 
 

zł 
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7 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-21 

 
zł 

8 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-22a – Szczyt 

 
zł 

9 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-22a - Pozaszczyt 

 
zł 

10 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-11 

 
zł 

11 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12b - Dzień 

 
zł 

12 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12b - Noc 

 
zł 

13 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12a - Szczyt 

 
zł 

14 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12a - Pozaszczyt 

 
zł 

15 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-11 

 
zł 

16 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-12 - Dzień 

 
zł 

17 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-12 - Noc 

 
zł 

18 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Szczyt 

 
zł 

19 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Pozaszczyt 

 
zł 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 czerwca 2012r. do dnia 30 czerwca 2013r. 
Uwaga! Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty dla 
poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem 
terminów rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązujących Odbiorców końcowych. 

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium w kwocie ………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………….…… Dokument 
potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu 
prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
5) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac: 

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

6) Oświadczamy, że: 
a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 

lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Skarżysko Kamienna nr ...............................................  
z dnia ............................ zawartą na okres …............................................... ** lub 

b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna ** 

7) Wzór umowy generalnej, umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z załącznikiem nr 
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2, będące załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostały przez 
nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia tych umów na warunkach określonych we wzorach, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 
 

8) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

 
9) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub pełnomocnictw. 

 
10) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż zamawiający. 

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

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on 
opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wszystkie miejsce wykropkowane należy bezwzględnie wypełnić  
**proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź - niepotrzebne skreślić.     
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Załącznik nr 1 do oferty 

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

      (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), składając ofertę  
w przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, 
obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 

 
 
 
 

Miejscowość: ..........................................      

 
Data:........................................................               

    .............................................................................................. 
(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on 
opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 
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Załącznik nr 3 do oferty 
 
...................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu na 
wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek 
organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania 
oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) 
firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do 
wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę  
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła 
co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
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o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 
Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................       
    
 
 .............................................................................................. 
(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on 
opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 


