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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
     

POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 

www.bip.powiat.poznan.pl 
tel. 0 61 8410 500, faks 0 61 8480 556 

godziny urzędowania: 
poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 10 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE.     

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równowaŜnych opisywanym.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
11. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w Istotnych Postawieniach, 

stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Treść ostatecznej umowy nie moŜe pozostawać w sprzeczności 
z zapisami tych postanowień. Nie jest dopuszczalne wprowadzanie do treści przyszłej umowy zapisów 
niekorzystnych dla Zamawiającego. 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Powiatu Poznańskiego. 
2. Energia elektryczna będzie dostarczana do 26 punktów odbioru zlokalizowanych w 12 jednostkach 

organizacyjnych na terenie Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania. 
3. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie 3 743 000 

kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na taryfy: 
1) G11 – 300 000   kWh,  
2) G12 – 1 128 000   kWh, w tym: 

– w strefie  dziennej – 595 000  kWh 
– w strefie nocnej – 533 500  kWh, 

3) C11 – 587 000  kWh, 
4) C21 – 869 000  kWh, 
5) B21 – 859 000  kWh. 

4. Łączna moc zamówiona wynosi 1 415 kW. 
5. Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) realizował dostawy energii elektrycznej i świadczył usługi dystrybucji na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), Kodeksie 
cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, 

2) posiadał zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla 
obiektów Zamawiającego, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o., 

3) posiadał waŜną umowę uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy 
Prawo energetyczne oraz posiadał umowę  w tym zakresie z PSE Operator S.A., 

4) dostarczał energię elektryczną która spełnia standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

1.  Zamówienie będzie realizowane w terminie 21 miesięcy, liczonych od dnia, wskazanego przez Zamawiającego, 
przypadającego nie później niŜ 4 miesiące od daty podpisania umowy.  

2.  Dzień ten zostanie pisemnie wskazany przez Zamawiającego w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu na podstawie art.  24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli wykonawca wykaŜe, iŜ posiada aktualną 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną  wydaną  przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonaniu zamówienia. 

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictwa, albo 
którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy, lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

6. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 
V. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY.  

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 
dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną  wydanej  

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści zgodnej z załącznikiem 

nr 4) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa 
przedmiotowy dokument oddzielnie; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy 
z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 
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3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 
dokument oddzielnie; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 
dokument oddzielnie; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 
dokument oddzielnie; 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 
dokument oddzielnie. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca winien do oferty załączyć: 

1) oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
właściwym dla obiektów Zamawiającego, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o.; 

2) oświadczenie o posiadaniu waŜnej umowy uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego 
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz o posiadaniu umowy  w tym zakresie z PSE Operator S.A. 

4. Ponadto Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy o  treści zgodnej z załącznikiem nr 2; 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego(np. 

konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upowaŜnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego 
z Wykonawców. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–3 muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 musi być złoŜony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 musi być złoŜony: 

– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umoŜliwiający zwrot dokumentu 
w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemoŜliwiający jego 
samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pienięŜnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 musi być złoŜony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

6. JeŜeli, 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w: 

a) ust. 2 pkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
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– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem składania ofert; 
– nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 
składania ofert 

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem składania ofert; 

b) ust. 2 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o  których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW . 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Joanna Rządkowska-Jurga  – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod 
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

3. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą 
elektroniczną: zp@powiat.poznan.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania  na piśmie 
(przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji 
na stronie internetowej – zamieszczona równieŜ na tej stronie. 
JeŜeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyŜej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

 

VII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.  

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.\ 
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a  jeŜeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 
JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji. 
JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie 
internetowej, jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 

2. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający moŜe zmienić, przekazując 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji  
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie. 
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŜeli jest to konieczne.  
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JeŜeli dokonana zmiana ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny 
ich spełnienia, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
przy czym termin składania ofert nie moŜe być krótszy niŜ 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę naleŜy, pod rygorem niewaŜności, złoŜyć w formie pisemnej, a  treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty 
i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. 

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
7. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej 

dekompletację. 
9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane przez osob(ę) y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umoŜliwiający jego 
identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty.  

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemoŜliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 27.03.2012 r., do godz. 11:00. 

1) Opakowanie/kopertę naleŜy zaadresować następująco: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Dostawa energii elektrycznej. Nie otwierać przed dniem 27.03.2012 r., godz. 

11:15”. 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złoŜenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
4) Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2012 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 

 

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.  

1. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złoŜona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA   
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

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

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną cenę 
uwzględniającą wszystkie elementy niezbedne do prawidłowej realizacji zamówienia, ustaloną na podstawie cen 
jednostkowych wskaznych w odpowiednich pozycjach tabel zawartych w Formularzu ofertowym, stanowiącym 
załacznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty powinna być wyraŜona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
na kaŜdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem naleŜnego podatku VAT oraz określona słownie 
w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – cena netto i brutto. 

3. Cenę netto stanowić będzie suma kwot netto dla poszczególnych punktów odbioru. 
4. Cenę brutto stanowić będzie cena netto z podatkiem VAT. 
5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
6. Cena oferty  zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym 

dostawy energii oraz świadczenia usług dystrybucji, a takŜe ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
8. Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych będzie określała 

płatnika i adresata faktury VAT za dostawę energii elektrycznej dla poszczególnych  punktów odbioru, zgodnie 
z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPO SOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium tj. ceną:  
- cena – 100 %,  gdzie 1% = 1 pkt 

W zakresie przedmiotowego kryterium oferta moŜe uzyskać maks. 100 punktów. 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. Wg kryterium cena: 

      Cena najniŜsza spośród złoŜonych ofert 
                   Wc =------------------------------------------------------- x 100 pkt,                   
                                                  Cena badanej oferty 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia 
w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych 
ofertach. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie; 
− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza, w oparciu o kryterium wyboru – cena. 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM.  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. 
2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.03.2012 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym wyŜej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
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6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umoŜliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemoŜliwiający jej dekompletację. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pienięŜnej (przelew na konto) naleŜy dołączyć do oferty dowód 
dyspozycji przelewu lub wpłaty na konto Zamawiającego  potwierdzony przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja 
musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza,  z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust. 1 ustawy, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy 
Wykonawca: 
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. 

 
XV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZY  
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi na piśmie 
o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 
przedłoŜyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający moŜe Ŝądać przed podpisaniem umowy przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 
XVI. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO ZMIANY POSTANOWIE Ń ZAWARTEJ UMOWY.  

Dopuszcza się w umowie wyłącznie zmiany nieistotne, oraz te które Zamawiający przewidział poniŜej, tj.:  
1) moŜliwość wydłuŜenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na Ŝądanie Zamawiającego, 

w razie niewykorzystania w okresie objętym dostawą energii, kwoty stanowiącej wartość przedmiotu 
zamówienia, 

2) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na Ŝądanie Zamawiającego, 
3) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru, 
4) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz  dotyczące  cen i opłat w Taryfie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego i  w Taryfie Wykonawcy ( ceny energii dla taryfy G11i G12) 
wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki,                                                                                    

5) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niŜej wskazane środki ochrony prawnej: 
1. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany 
na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec innych czynności niŜ określone w ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

5. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 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 podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 

6. Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

7. Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 
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Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 2 
 

…..................................................... 
        (miejscowość i data) 

Nazwa i  adres Wykonawcy: 

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

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 
OFERTA  

POWIAT POZNA ŃSKI 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 
obiektów Powiatu Poznańskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia 
za cenę: 

Cena netto: ……………………..…………….……….zł, podatek VAT ….…%, 

Cena brutto …………….……………………….…zł,  

słownie……………………………………………………….………………………………………………….. 
w tym w rozbiciu na poszczególne punkty odbioru: 

1. Punkt odbioru nr 1 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań 
 Parametry:        
 – moc umowna  260 kW (0,260 MW)    
 – grupa taryfowa  B21       
 – prognozowane zuŜycie  859 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT  
(%) 

Kwota brutto 
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 859 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 859 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 859 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa  MW 0,260 21     
5. Opłata przejściowa  kW 260 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

2. Punkt odbioru nr 2 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60 – 823 Poznań 
 Parametry:        
 – moc umowna  120 kW (0,120 MW)    
 – grupa taryfowa  C21       
 – prognozowane zuŜycie  499 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatki 

VAT 
(%) 

Kwota brutto 
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 499 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 499 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 499 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa  MW 0,120 21     
5. Opłata przejściowa  kW 120 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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3. Punkt odbioru nr 3 – Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62 – 035 Kórnik 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027 MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  58 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto 
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 58 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 58 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 58 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 27 21     
5. Opłata przejściowa  kW 27 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

4. Punkt odbioru nr 4 – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – Szkoła, 
ul. Kasprowicza 3, 62 – 041 Puszczykowo 

 Parametry:        
 – moc umowna  45 kW (0,045 MW)    
 – grupa taryfowa  C21       
 – prognozowane zuŜycie  70 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT  
(%) 

Kwota brutto 
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 70 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 70 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 70 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa  MW 0,045 21     
5. Opłata przejściowa  kW 45 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 
5. Punkt odbioru nr 5 – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – Internat, 

ul. Kasprowicza 3, 62 – 041 Puszczykowo 
 Parametry:        
 – moc umowna  34 kW (0,034 MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  52 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 52 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 52 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 52 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

 
 
 



 14 

 
6. Punkt odbioru nr 6 – Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, im. Powstańców Wielkopolskich, oś. MielŜyńskiego 5A, 

62 – 020 Swarzędz 
 Parametry:        
 – moc umowna  190 kW (0,190 MW)    
 – grupa taryfowa  C21       
 – prognozowane zuŜycie  300 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 300 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 300 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 300 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa  MW 0,190 21     
5. Opłata przejściowa  kW 190 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

7. Punkt odbioru nr 7 – Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62 – 020 Swarzędz 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027 MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  91 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 91 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 91 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 91 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 27 21     
5. Opłata przejściowa  kW 27 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

8. Punkt odbioru nr  8 – Zespół Szkół w Rokietnicy – Internat, ul. Szamotulska 24, 62 – 090 Rokietnica 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027 MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  29 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 29 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 29 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 29 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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9. Punkt odbioru nr 9 – Zespół Szkół w Rokietnicy – budynek dydaktyczny, ul. Szamotulska 24, 62 – 090 

Rokietnica 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027 MW)    
 – grupa taryfowa  C21       
 – prognozowane zuŜycie  25 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 25 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 25 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 25 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 27 21     
5. Opłata przejściowa  kW 27 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

10. Punkt odbioru nr 10 – Zespół Szkół w Rokietnicy – szkoła (pałac), ul. Szamotulska 24, 62 – 090 Rokietnica 
 Parametry:        
 – moc umowna  22 kW (0,022MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  51 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT  
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 51 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 51 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 51 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 22 21     
5. Opłata przejściowa  kW 22 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

11. Punkt odbioru nr 11 – Zespół Szkół w Rokietnicy – stołówka, ul. Szamotulska 24, 62 – 090 Rokietnica 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  3 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 3 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 3 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 3 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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12. Punkt odbioru nr 12 – Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62 – 095 
Murowana Goślina 

 Parametry:        
 – moc umowna  14 kW (0,014MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  57 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 57 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 57 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 57 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 14 21     
5. Opłata przejściowa  kW 14 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

13. Punkt odbioru nr 13 – Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Poznaniu, ul. RubieŜ 20, 62 – 612 Poznań 
 Parametry:        
 – moc umowna  11 kW (0,011MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  35 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 35 ⁻     

2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 35 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 35 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 11 21     
5. Opłata przejściowa  kW 11 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

14. Punkt odbioru nr 14 – Zespół Szkół w Mosinie – Szkoła, ul. Topolowa 2, 62 – 050 Mosina 
 Parametry:        
 – moc umowna  45 kW (0,045MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  60 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 60 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 60 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 60 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 45 21     
5. Opłata przejściowa  kW 45 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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15. Punkt odbioru nr 15 – Zespół Szkół w Mosinie - Internat, ul. Topolowa 2, 62 – 050 Mosina 
 Parametry:        
 – moc umowna  70 kW (0,070MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  175 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 175 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 175 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 175 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

16. Punkt odbioru nr 16 – SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (Budynek pl. Przemysława 7), Plac 
Przemysława 9, 62 – 005 Owińska 

 Parametry:        
 – moc umowna  2 kW (0,002MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  4 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 4 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 4 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 4 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

17. Punkt odbioru nr 17 – SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (Budynek pl. Przemysława 9), Plac 
Przemysława 9, 62 – 005 Owińska 

 Parametry:        
 – moc umowna  86 kW (0,086MW)    
 – grupa taryfowa  G12       
 – prognozowane zuŜycie         

 strefa dzienna 200 MWh      

 strefa nocna 203 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna (dzienna) MWh 200,00 ⁻     

2. 
Opłata zmienna sieciowa 
(dzienna) MWh 200,00 ⁻     

3. Opłata jakościowa  MWh 403,00 ⁻     
4. Energia elektryczna (nocna) MWh 203,00 ⁻     

5. 
Opłata zmienna sieciowa 
(nocna) MWh 203,00 ⁻     

6. Opłata przejściowa  - ⁻ 21,00     
7. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21,00     

8. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21,00     
Łącznie  X  
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18. Punkt odbioru nr 18 – SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (Budynek pl. Przemysława 11 – magiel), Plac 

Przemysława 9, 62 – 005 Owińska 
 Parametry:        
 – moc umowna  11 kW (0,011MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  1 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 1 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 1 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 1 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 11 21     
5. Opłata przejściowa  kW 11 21     

6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

19. Punkt odbioru nr 19 – SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (Budynek ul. Poznańska 2), Plac Przemysława 
9, 62 – 005 Owińska 

 Parametry:        
 – moc umowna  11 kW (0,011MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  1 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 1 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 1 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 1 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 11 21     
5. Opłata przejściowa  kW 11 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

20. Punkt odbioru nr 20 – SOSW dla Dzieci Niewidomych w Mosinie, ul. Kościelna 2, 62 – 050 Mosina 
 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  24 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 24 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 24 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 24 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 27 21     
5. Opłata przejściowa  kW 27 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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21. Punkt odbioru nr 21 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – zasilanie podstawowe, ul. Leśne Zacisze 2, 
62 – 070 Dopiewo 

 Parametry:        
 – moc umowna  130 kW (0,130MW)    
 – grupa taryfowa  G12       
 – prognozowane zuŜycie         

 strefa dzienna 195 MWh      

 strefa nocna 170 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna (dzienna) MWh 195,00 ⁻     

2. 
Opłata zmienna sieciowa 
(dzienna) 

MWh 195,00 ⁻     

3. Opłata jakościowa  MWh 365,00 ⁻     
4. Energia elektryczna (nocna) MWh 170,00 ⁻     

5. 
Opłata zmienna sieciowa 
(nocna) 

MWh 170,00 ⁻     

6. Opłata przejściowa  - ⁻ 21,00     
7. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21,00     

8. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21,00     
Łącznie  X  

 
22. Punkt odbioru nr 22 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – zasilanie rezerwowe, ul. Leśne Zacisze 2 

 62 – 070 Dopiewo 
 Parametry:        
 – moc umowna  130 kW (0,130MW)    
 – grupa taryfowa  G12       
 – prognozowane zuŜycie         

 strefa dzienna 200 MWh      

 strefa nocna 160 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna (dzienna) MWh 200,00 ⁻     

2. 
Opłata zmienna sieciowa 
(dzienna) 

MWh 200,00 ⁻     

3. Opłata jakościowa  MWh 360,00 ⁻     

4. Energia elektryczna (nocna) MWh 160,00 ⁻     

5. 
Opłata zmienna sieciowa 
(nocna) 

MWh 160,00 ⁻     

6. Opłata przejściowa  - ⁻ 21,00     
7. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21,00     
8. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21,00     

Łącznie  X  
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23. Punkt odbioru nr 23 – Dom Dziecka w Kórniku – Bninie – przyłącze nr 1, ul. BłaŜejewska 63, 62 – 035 Kórnik 
 Parametry:        
 – moc umowna  14 kW (0,014MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  60 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 60 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 60 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 60 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 14 21     
5. Opłata przejściowa  kW 14 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

24. Punkt odbioru nr 24 – Dom Dziecka w Kórniku – Bninie – przyłącze nr 2, ul. BłaŜejewska 63, 62 – 035 Kórnik 
 Parametry:        
 – moc umowna  17 kW (0,017MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  17 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 17 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 17 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 17 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  

25. Punkt odbioru nr 25 – Dom Dziecka w Kórniku – Bninie – przyłącze nr 3, ul. BłaŜejewska 63, 62 – 035 Kórnik 
 Parametry:        
 – moc umowna  14 kW (0,014MW)    
 – grupa taryfowa  G11       
 – prognozowane zuŜycie  20 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. Ilo ść 
energii 

Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii  
/ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 20 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 20 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 20 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję - ⁻ 21     
5. Opłata przejściowa  - ⁻ 21     
6. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
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26. Punkt odbioru nr 26 – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62 – 006 Kobylnica 

 Parametry:        
 – moc umowna  27 kW (0,027MW)    
 – grupa taryfowa  C11       
 – prognozowane zuŜycie  124 MWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilo ść 

energii 
Ilo ść 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

(netto) 

Kwota netto 
(cena jedn. x 
ilość energii 
x ilość m-cy 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Kwota brutto  
(kwota netto 

z VAT) 

1. Energia elektryczna  MWh 124 ⁻     

2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 124 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 124 ⁻     
4. Opłata stała za dystrybucję kW 27 21     
5. Opłata przejściowa  kW 27 21     
6. Opłata za obsługę handlową  - ⁻ 21     
7. Opłata abonamentowa  - ⁻ 21     

Łącznie  X  
 

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 21 miesięcy od daty wyznaczonej przez Zamawiającego; 
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego przygotowania oferty 

3. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
4. Załączone do SIWZ Istotne Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały przez 

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 

6. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium 
w formie pienięŜnej prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………….…………………………………………. 

7. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
8. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:* 

1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
1) ................................................. 
2) .................................................. 
3) ................................................. 

 
 
 
Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
** JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem 
                    
 
 

 .............................................................................. 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 3 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
DLA OBIEKTÓW POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

Oświadczam(my), Ŝe spełniam warunki dotyczące: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 4 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
DLA OBIEKTÓW POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

 
Oświadczam(my), Ŝe  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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 Załącznik nr 5  
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 

1. Zamawiającym jest Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18. 

2. Umowa zostanie zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na dostawę energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

3. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii  dla obiektów 
Powiatu Poznańskiego, polegające na sprzedaŜy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 
dla obiektów Powiatu Poznańskiego wymienionych w Załączniku nr 1.   
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne 
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w 
art. 5 ust. 3 tej ustawy.  

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 21 miesięcy, liczonych od dnia przypadającego nie później 
niŜ 4 miesiące od daty podpisania umowy. Dzień ten zostanie pisemnie wskazany przez Zamawiającego w terminie 
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze. zm.), przepisach wykonawczych do 
tej ustawy, tj. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), koncesją na obrót energią elektryczną, 
umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), który posiada koncesję na 
dystrybucję energii elektrycznej, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Taryfą dla usług 
dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD), przepisami 
Kodeksu cywilnego, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a takŜe postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, 
b) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, 
c) udzielania odbiorcy na jego Ŝądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostawy energii 

elektrycznej, przerwanej z powodu awarii w sieci, 
d) udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 
e) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, w formie ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty 
na danym terenie, 

f) w pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów jakościowych obsługi 
oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne wraz 
z rozporządzeniami wykonawczymi lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

g) Wykonawca na wniosek Zamawiającego, w miarę moŜliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje 
sprawdzenia dotrzymania, określonych w umowie standardów jakościowych energii elektrycznej 
dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku niedotrzymania 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, Wykonawca udzieli Zamawiającemu bonifikaty  zgodnie 
z zapisani  zawartymi w Taryfie Wykonawcy.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) terminowego regulowania naleŜności za energię elektryczną i świadczone usługi przesyłowe oraz innych 

naleŜności związanych z dostawą energii, 
b) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, 

w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie 
zagraŜający urządzeniom Wykonawcy, 

c) umoŜliwienia upowaŜnionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu, wraz 
z niezbędnym sprzętem, do naleŜących do niego elementów sieci, urządzeń oraz układów pomiarowo-
rozliczeniowych znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w celu wykonania prac 
eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci, odczytu stanu liczników, kontroli układów pomiarowych, 
kontroli dotrzymywania warunków zawartych umów i prawidłowości rozliczeń oraz stanu plomb, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauwaŜonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 
rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na moŜliwość niewłaściwego rozliczenia 
opłat za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostawie energii elektrycznej lub 
niewłaściwych jej parametrach. 

W pozostałym zakresie Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków określonych w ustawie 
Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  
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8. Rozliczenia za usługi sprzedaŜy i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego 
zuŜycia energii wskazanej przez układy pomiarowo – rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających 
ze złoŜonej oferty. 

9. Dopuszcza się sprzedaŜ energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 1 do umowy, 
na podstawie aneksu do umowy, przy zachowaniu obowiązujących warunków umowy. 

10. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadzane będą w jednomiesięcznym 
okresie rozliczeniowym. 

11. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywane będą 
z dokładnością do 1 kWh. Wykaz punków pomiarowo – rozliczeniowych zawiera  Załącznik nr 1  do umowy. 

12. Ustala się termin płatności faktur 21 dni od daty otrzymania faktury przez Płatnika. 

13. Faktury za dostarczoną energię elektryczną będą wystawiane oddzielnie dla poszczególnych punktów odbioru, 
a obciąŜani nimi będą płatnicy wskazani w załączniku nr 1. Faktury będą regulowane przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

14. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilość zuŜytej energii elektrycznej określona na fakturze 
nie odpowiada ilości zuŜytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń. Korekta obejmuje cały okres 
rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 

15. Wartość  przedmiotu umowy, zgodnie ze złoŜoną przez Wykonawcę ofertą wynosi .............. zł brutto. (słownie: 
.................... ), w tym VAT. 
Podana wartość słuŜy jedynie porównaniu złoŜonych ofert i nie obliguje Zamawiającego do zakupu w okresie 
obowiązywania umowy energii elektrycznej o wartości podanej powyŜej. 

16. Datą zapłaty faktury jest data obciąŜenia konta Płatnika. 

17. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

18. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, reklamacje jednak, Wykonawca załatwia w takiej formie, 
w jakiej zostaną wniesione. 

19. Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – 
rozliczeniowego. 

20. Zamawiający moŜe zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-
rozliczeniowego w terminie określonym w przepisach prawa, a Wykonawca umoŜliwia przeprowadzenie takiej 
ekspertyzy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego 
Wykonawca zwraca koszty tej ekspertyzy. 

21. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostarczeniu energii 
elektrycznej, spowodowanych: 

a) działaniem siły wyŜszej albo z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń 
w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagroŜeniem Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

c) prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej), 
d) przerwami w dostawie energii elektrycznej, których czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ określono 

w ustawie Prawo energetyczne  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 
e) wstrzymaniem dostawy energii elektrycznej lub odłączeniem Zamawiającego od sieci dystrybucyjnej 

zgodnie z zapisami umowy. 

22. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

23. Dopuszcza się w umowie zmiany nieistotne, a takŜe: 
1) moŜliwość wydłuŜenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na Ŝądanie Zamawiającego, w razie 

niewykorzystania w okresie objętym dostawą energii, kwoty stanowiącej wartość przedmiotu zamówienia 
2) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na Ŝądanie Zamawiającego, 
3) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru, 
4) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz  dotyczące  cen i opłat w Taryfie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego i  w Taryfie Wykonawcy ( ceny energii dla taryfy G11i G12) 
wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.                                                                                                      

5) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 
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24. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, 
podpisanego przez Strony. 

25. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi 
do tych ustaw.   

26. W przypadku utraty waŜności koncesji lub umowy z OSD w okresie wykonywania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przed upływem waŜności danego dokumentu przedstawić  Zamawiającemu aktualny dokument 
waŜny na okres obowiązywania umowy. 

27. Szacowane zuŜycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, słuŜący do porównania ofert 
i w Ŝadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 

28. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
 

 


