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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
ZP.ZD-00237/18 

 

POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. JACKOWSKIEGO 18 
60-509 POZNAŃ 

NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 
www.bip.powiat.poznan.pl 

tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823 
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. 39 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE.     
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych opisywanym.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a i w art. 

29 ust. 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu 

Poznańskiego. 
Kod CPV: 09310000-0 

2. Miejsce dostawy energii elektrycznej: 3 punkty odbioru w 3 jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, 
określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6.2 do SIWZ. 

3. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy    
   wyniesie: 1.019,0 MWh, w tym energia rozliczana w taryfie:  

a) G11:   39,0 MWh 
b) C21:   80,0 MWh  
c) B21: 900,0 MWh     

4. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na wykonanie zadania, tj. do wartości 700.000,00 zł brutto. 

5. Dostawa energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach 
wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

6. Wykonawca winien określić wartość przedmiotu zamówienia uwzględniając koszty dostawy energii elektrycznej 
oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, obliczone zgodnie z w/w aktami prawnymi oraz wszelkie 
inne koszty i opłaty. 
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7. Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

8. Umowa na dostawę energii elektrycznej określa płatnika i adresata faktury VAT za dostawę energii elektrycznej i 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru – zgodnie z załączonym 
Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6.2. 

9. Zamawiający informuje, że: 
a) posiada oddzielne umowy dystrybucyjne dla punktów odbioru nr 1 i 2, z lokalnym OSD, tj. ENEA Operator 

sp. z o.o., zawarte na czas nieokreślony, 
b) aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów odbioru nr 1 i 2 jest ENEA S.A., umowa zawarta jest 

na czas określony z terminem obowiązywania do 31.08.2018 r., w dniu 03.07.2018 r. zawarł umowę z PGE 
Obrót S.A. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie 
realizacji zamówienia zaplanowane zostało na 01.09.2018 r. 

c) nie posiada umów zawartych w ramach akcji lojalnościowych lub promocyjnych. 
d) Punkt odbioru nr 3 stanowi nowe przyłącze. 

10. Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie o posiadaniu ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej pomiędzy lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, w celu 
realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz warunki techniczne realizacji umowy kompleksowej. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do niniejszej SIWZ. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji zamówienia 

zaplanowane zostało na 01.09.2018 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu. 

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

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  
w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1579). 
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V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem, którego 
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,  
z późn. zm.).  

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW. 
1.  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści 
zgodnej z załącznikiem nr 2. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane 
na wezwanie Zamawiającego:  
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); 

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 5); 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1, 
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 – upoważnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złożony: 
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– 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 umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób 
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
4 lit. a) lub ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. 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. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone 
w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Joanna Rządkowska – Jurga  – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: 
zp@powiat.poznan.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również 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. 

VIII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ. 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego  załącznik nr 1. 
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2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w treści niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

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

podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną 
pieczątką. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia 25.07.2018 r., do godz. 13:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Kompleksowa dostawa energii”. Nie otwierać przed dniem 25.07.2018 r., godz. 
13:15”. oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

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

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2018 r. o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona 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 złożonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 

z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Podane przez Zamawiającego ilości energii są wielkościami orientacyjnymi i służą wyłącznie do porównania 

i oceny złożonych ofert. Zamówienia będzie realizowane do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wartości 700.000,00 zł brutto. 

4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
5. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOB U OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium tj.: ceną: 
− C – Cena – 100%; 

2. W zakresie przedmiotowego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% = 1 pkt. 
3. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

    Cena najniższa spośród złożonych ofert 
                   C = ------------------------------------------------------- x 100 pkt,                   
                                             Cena badanej oferty 
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętego kryterium, a tym samym otrzyma największą 

liczbę punktów w oparciu o określone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  z 
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najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 17.000,00 zł; 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
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 pieniężnej należy 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 25.07.2018 r., 

do godz. 13:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
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, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający 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 uniemożliwiający jej dekompletację. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie 
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja 
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
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. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:  

1) oświadczenie o posiadaniu ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej pomiędzy lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, w 
celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

2) warunki techniczne realizacji umowy kompleksowej. 
3. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia 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. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 

1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
– określenia warunków udziału w postępowaniu; 
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
– odrzucenia oferty odwołującego; 
– opisu przedmiotu zamówienia; 
– wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
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on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 
5) 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. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 

Poznań.  
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  
Poznań.  

3) Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: 
− Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych,  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
− Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
− Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i  
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 
Administratora. 

5) Osoba, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  
- osoby te kwestionują prawidłowość danych,  
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6) Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu.  
9) Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,  
wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1, 
pkt 9 – formularz ofertowy). 
Podkreślenia wymaga, że również podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 
pozyskał.  
Ponadto, w przypadku jeśli realizacja umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie 
wymagała przekazania danych osobowych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż będzie je 
przetwarzał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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 Załącznik nr 1 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

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

(miejscowość i data) 
 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

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 dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację 

zamówienia za cenę*: 

 

Cena …………..………………….zł brutto, 

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

 
1. Punkt odbioru nr 1 – Zespół Szkół im. J. i  Wł Zamoyskich w Rokietnicy,  ul. Szamotulska 24, 62-090 
Rokietnica - budynek  Internatu 
Parametry:        
– moc umowna  27 kW     
– grupa taryfowa    G11       
– prognozowane zużycie  39.000 kWh      

Składnik ceny j.m. 
Ilość 

energii 
Ilość 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) 

Energia elektryczna  kWh 39 000 ⁻     
Opłata zmienna sieciowa  kWh 39 000 ⁻     
Opłata jakościowa  kWh 39 000 

⁻     
Opłata stała za dystrybucję zł/m-c - 24     
Opłata przejściowa  zł/m-c - 24     
Opłata za obsługę handlową  zł/m-c - 24     
Opłata abonamentowa  zł/m-c - 24     
Opłata OZE kWh 39 000 -     

Łącznie  X  
 

2. Punkt odbioru nr 2 – Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej 
Goślinie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Szkolna 1 

 Parametry:        
 – moc umowna  70 kW     
 – grupa taryfowa  C21       
 – prognozowane zużycie  80.000 kWh      

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilość 

energii 
Ilość 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  kWh 80000 ⁻     

2. Opłata zmienna sieciowa  kWh 80000 ⁻     
3. Opłata jakościowa  kWh 80000 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa  kW 70 24     
5. Opłata przejściowa  kW 70 24     
6. Opłata za obsługę handlową  zł/m-c - 24     
7. Opłata abonamentowa  zł/m-c - 24     
8 Opłata OZE kWh 80000 -     

Łącznie  X  
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3. Punkt odbioru nr 3 – Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego  5a, 62-020 Swarzędz              
 Parametry:        
 – moc umowna  300 kW (0,3 MW)    
 – grupa taryfowa  B21       
 – prognozowane zużycie  900.0 MWh (900.000,0 kWh)    

L.p. Składnik ceny j.m. 
Ilość 

energii Ilość 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  kWh 900.000 ⁻     
2. Opłata zmienna sieciowa  MWh 900 ⁻     
3. Opłata jakościowa  MWh 900 ⁻     
4. Opłata stała sieciowa MW 0,300 24     
5. Opłata przejściowa  kW 300 24     
6. Opłata za obsługę handlową  zł/m-c ⁻ 24     
7. Opłata abonamentowa  zł/m-c ⁻ 24     
8 Opłata OZE kWh 900.000      

Łącznie  X  

Oświadczamy, że 
1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 24 miesięcy; 
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 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 pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
7. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
8. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom** : 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

9. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***   Tak □  Nie □ 
10. Z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób fizycznych od 

których dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu**** 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

     
 
 

        ............................................................................. 
                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
**      Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa 

wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ; 
 Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 
*** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.        

****  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, treść oświadczenia należy przekreślić) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWA  

I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ N A POTRZEBY JEDNOSTEK 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 

 

 
 

Oświadczam, iż nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.*   

 

 

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

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*  Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą. 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWA  

I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ N A POTRZEBY JEDNOSTEK 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

 
 

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*. 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWA  

I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ N A POTRZEBY JEDNOSTEK 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 
 
 
 

 
 

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 5 
 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOW Ą DOSTAWA  

I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ N A POTRZEBY JEDNOSTEK 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

 
Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 6 

UMOWA o dostawę i dystrybucję energii elektrycznej  nr ..............(PROJEKT)  

Zwana dalej Umową,          

zawarta w Poznaniu w dniu ……………………………………….. 2018 r., pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509) ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, w imieniu którego 

działają:  

1. …………………… 

2. ………………….., 

przy kontrasygnacie ………………………………….., 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

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

zwanym dalej  

Wykonawcą,  

reprezentowanym przez ...........................................................................................................................  

Zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Strony.  

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy (dalej: Przedmiot Umowy) jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii 

elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, zwanych dalej Obiektami, wskazanych w Opisie 

przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionych Obiektów. 

3. Zamawiający oświadcza że w ramach Umowy planuje zakup energii w ilościach wskazanych w Załączniku nr 2. 

4. Szacowane zużycie energii wskazane w Załączniku nr 2 ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi, ze strony 

Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii we wskazanej ilości. 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Ilekroć w Umowie użyte zostanie określenie OSD, oznacza ono ENEA Operator spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego-elektroenergetycznego 

na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią w szczególności: 

a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz wydane na 

jej podstawie akty wykonawcze.  

b) Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD - zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwana dalej Taryfą, 

c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD,  

d) Taryfa Wykonawcy - zbiór cen energii elektrycznej i stawek opłat oraz warunków ich  stosowania, 

opracowany przez Wykonawcę i wprowadzony do stosowania jako obowiązujący odbiorców z grup 

taryfowych G, 

e) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami aktów prawnych i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, 

stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 3 

Warunki techniczne realizacji Umowy 

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie 

parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w 

przepisach i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w Załączniku nr 1.  

2. Granice własności urządzeń i instalacji oraz opis układów pomiarowo-rozliczeniowych i inne techniczne warunki 
realizacji Umowy określone są w Załączniku nr 2.    

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia do miejsc dostarczania, będących jednocześnie miejscami 

rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonych w Załączniku nr 2, w szczególności do:  

a) sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu, 

b) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej 

Umową, w miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 2, 
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c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, 

d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryf,  

e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji, 

f) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku skierowanego 

przez Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów 

jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców,  na zasadach o których 

mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), 

g) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy w tej sprawie, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w przepisach wymienionych w § 

2 ust. 2 lit. a), 

h) aktualizowania danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w tym informowania o zmianie wskazanego przez Wykonawcę adresu do 

korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres, 

2. Wykonawca, w celu wykonania zamówienia zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej.  

3. W związku z zawartą umową, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązał OSD do: 

a) dostarczania Zamawiającemu energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii określonych w Załączniku nr 2,  

b) stosowania postanowień IRiESD, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, 

budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, 

przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji, 

d) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

e) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją 

techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania 

Zamawiającemu  danych i informacji zgodnie z IRiESD, 

g) umożliwienia Zamawiającemu wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli prawidłowości 

wskazań tych układów, 

h) informowania Zamawiającego na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w przepisach, o których mowa w § 2 

ust. 2 lit. a), o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, 

i) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD, w celu umożliwienia bezpiecznego 

wykonywania, przez Zamawiającego lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci, 

j) udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych Zamawiającego, 

k) rozpatrywania  zasadności  skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosków o udzielenie bonifikat 

za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych 

obsługi odbiorców. 

l) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii 

elektrycznej z sieci OSD, 

m) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych 

nieprawidłową pracą sieci OSD, 

n) udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania 

energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD, 

o) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o 

których mowa w § 2 ust. 2 lit. a),  

p) dokonywania na pisemny wniosek Zamawiającego sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii 

elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), poprzez 

wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów, 

q) sprawdzenia na żądanie Zamawiającego poprawności działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

r) umożliwienia przeprowadzenia ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego w razie jej 

zlecenia przez Zamawiającego w terminie określonym przepisami prawa i zwrotu kosztów tej ekspertyzy, w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD, wynikające z umowy o której 

mowa w ust. 2: 

a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację oraz dokumentację 

techniczno-eksploatacyjną elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada jego właściciel; 

ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego 

legalizacji, powinno odbyć się przed upływem okresu ważności legalizacji, 
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b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy odpowiada 

Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego 

wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu, 

c) na żądanie Zamawiającego, OSD dokonują sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

d) Zamawiający ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

e) Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo -rozliczeniowego oraz 

badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Zamawiający 

może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego; OSD 

umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający, 

g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, OSD zwraca 

koszty, o których mowa w lit. e) i f), jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty należności wynikających z 

realizacji umowy kompleksowej, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu układu 

pomiarowo-rozliczeniowego wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD. 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych 

w Umowie, w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie 

zagrażający urządzeniom Wykonawcy, 

b) stosowania postanowień IRiESD, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie realizacji zamówienia, budowy oraz eksploatacji sieci, 

urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie 

eksploatowanych przez Zamawiającego sieci, urządzeń i instalacji, 

d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji 

związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRiESD, 

e) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego Zamawiającego oraz urządzeń 

elektroenergetycznych Zamawiającego mających wpływ na pracę sieci OSD, 

f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń 

głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach 

układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/ przedlicznikowym, w sposób trwale i 

skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy 

układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, 

g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których 

Zamawiający został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 2 ust. 2 

lit. a),  

h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej 
konieczności ich zdjęcia; Zamawiający może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia 

uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Zamawiający ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomby, 

i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 

dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz 

elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, w 

celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD, 

j) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego 

rozliczenia za realizowane zamówienie, 

k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD  

i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub 

niewłaściwych jej parametrach; 

l) terminowego regulowania należności za realizowane zamówienie oraz innych należności związanych z 

realizacją Umowy, 

m) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii 

elektrycznej, 

n) użytkowania Obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w 

szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku 

stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odrębnych przepisach, 
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o) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych 

osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

p) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji Zamawiającego w należytym stanie technicznym, zgodnym  

z dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

q) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, w szczególności zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o 

zmianie, wskazanego przez Zamawiającego adresu do korespondencji, na który powinny zostać wysłane 

faktury oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji za skutecznie 

doręczoną na dotychczasowy adres,  

r) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów dotrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek Zamawiającego  

i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w przepisach o których mowa  

w § 2 ust. 2 lit. a), kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu 

sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD; a także 

przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Zamawiającego do jego 

zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem. 

2. Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego nie będącego własnością OSD: 

a) za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementu układu 

pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentację techniczno-eksploatacyjną odpowiada Zamawiający, 

ponowne zalegalizowanie przez Odbiorcę elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego 

legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji, 

b) za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy odpowiada 

Zamawiający, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego 

wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu, 

c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać OSD na koszt Zamawiającego, 

d) Zamawiający jest zobowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

żądania, 

e) Zamawiający jest obowiązany na żądanie OSD do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia 

prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 

14 dni od dnia zgłoszenia żądania,  

f) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Zamawiający, na żądanie OSD jest 

zobowiązany umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-

rozliczeniowego; koszty ekspertyzy pokrywa OSD, 

g) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty działań,  

o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d), e) i f) ponosi Zamawiający; jednocześnie Wykonawca dokonuje korekty 

należności wynikających z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, wynikały z nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez 

OSD. 

§ 6 

Rozliczenia i warunki płatności 

1. Całkowita wartość umowy odpowiada kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i wynosi 
…………....……zł brutto (słownie:…......................................................……), w tym obowiązujący podatek VAT. Podana 

powyżej wartość Umowy nie obliguje Zamawiającego do zakupu, w okresie obowiązywania Umowy, energii 

elektrycznej w podanej kwocie. 

2. Rozliczenia za usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii wskazanej przez układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających  

ze złożonej oferty. 

3. Dopuszcza się sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 2 do umowy, 

przy zachowaniu obowiązujących warunków Umowy.  

4. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadzane będą w okresach stosowanych 

przez OSD, zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej.  

5. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywane będą 

z dokładnością do 1 kWh. Wykaz punków pomiarowo-rozliczeniowych zawiera  Załącznik nr 2  do Umowy.  

6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia będą wystawiane oddzielnie dla poszczególnych jednostek Powiatu 

Poznańskiego, określonych w Załączniku nr 2.  

7. Ustala się termin płatności faktur do 21 dni od daty ich wpływu do jednostek Powiatu Poznańskiego. Faktury będą 

regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  

8. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia rachunku bankowego jednostki, o której mowa w ust. 6. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  
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10. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych 

należności, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty winno zawierać numer rachunku 

Zamawiającego, na który Wykonawca  zwróci nadpłatę. 

11. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilość zużytej energii elektrycznej określona na fakturze nie 

odpowiada ilości zużytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczenia. Korekta obejmuje cały okres 

rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 

12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności, w wysokości określonej na fakturze, za 

realizację przedmiotu Umowy.  

§ 7 

Ograniczenia w wykonaniu Umowy 

1. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej 

spowodowane przez:    

a) wystąpienie siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków, 

b) niezawinionych przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie, 

c) zastosowania przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub 

wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy OSD a OSP, 

d) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów 

państwowych lub OSP zostaną wprowadzone ograniczenia w dostawie energii elektrycznej, 

e) zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu albo decyzja organu władzy lub administracji państwowej 

uniemożliwiające lub ograniczające dostarczanie przez OSD energii elektrycznej. 

2. Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z zaistnienia przyczyn o których mowa w § 

7 ust. 1, nie stanowią niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej 

lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającego przysługują kary umowne w wysokości bonifikat 

określonych w Taryfach. 

4. Wykonawca i OSD nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub 

nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył terminów określonych w Załączniku nr 1 oraz za szkody 

Zamawiającego powstałe  wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca lub OSD nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 8 

Czas obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania 

1. Niniejsza Umowa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu 

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

2. Zamawiający zobowiązany jest, z miesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomić Wykonawcę o zamiarze 

opuszczenia Obiektu, jeśli zamiar ten wiąże się z zaprzestaniem korzystania z usługi dostawy i dystrybucji energii 

elektrycznej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 

krótszym niż 1 miesiąc, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin rozwiązania Umowy.   

3. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie umowy 

z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co 

najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o 

zamiarze wstrzymania dostarczania energii i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z 

realizacji Umowy przez Wykonawcę do dnia spełnienia wszystkich postanowień zawartych w ust. 5. 

5. W przypadku, gdy zaprzestanie realizacji zamówienia wiąże się z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej 

przez OSD, Zamawiający umożliwi OSD demontaż elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego będących 

własnością OSD, a ponadto Zamawiający umożliwi, a OSD dokona demontażu toru prądowego będącego 

własnością OSD, łączącego instalację Zamawiającego z siecią OSD. Uzgodnienie szczegółów technicznych i 

organizacyjnych oraz przeprowadzenie powyższych czynności powinno zostać zrealizowane w terminie nie 

przekraczającym okresu wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło na 

skutek wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron, bądź w terminie określonym 

przez OSD – w przypadku gdy zaprzestanie realizacji zamówienia nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę w trybie określonym w ust. 3. 

6. O zamiarze wstrzymania dostarczania energii z przyczyn określonych w ust. 6, Zamawiający zostanie 

powiadomiony w formie pisemnej. 

7. Wykonawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej  w przypadku, gdy: 

a) instalacja Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, 

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, jeżeli nie 

ustały przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, 

8. Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną 

przyczyny uzasadniające jej wstrzymanie. 



ZP.272.00036.2018 

19 
 

9. Wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa w ust. 7 nie oznacza rozwiązania Umowy. 

Zamawiający jest zobowiązany do regulowania należności wynikających z opłat stałych określonych w Taryfie oraz 

opłaty handlowej.  

10. Za wznowienie dostarczania energii Wykonawca pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.   

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania 

energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 7 oraz wskutek nie realizowania przez Zamawiającego 

innych postanowień Umowy.  

13. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

14. W przypadku utraty ważności koncesji lub umowy z OSD w okresie wykonywania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przed upływem ważności danego dokumentu przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument 

ważny na okres obowiązywania Umowy.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub te, które Zamawiający przewidział, tj.:  

1) możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w razie 

niewykorzystania kwoty stanowiącej wartość Przedmiotu Zamówienia, 

2) możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

3) możliwość zmiany wynagrodzenia, spowodowanej udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.  

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, 

upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, 

4) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego, w zakresie grup taryfowych 

wycenionych w ofercie i będących Przedmiotem Zamówienia,  

5) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru, 

6) możliwość zmian zasad wystawiania faktur, 

2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, może 

wystąpić każda ze Stron, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia 

w życie. 

3. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, Wykonawca winien 

wykazać wpływ zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz 

uzasadnienie wpływu tych przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie.  

4. Zmiana Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, może nastąpić po wejściu w życie przepisów 

będących podstawą jej dokonania. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - c, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za 

realizację pozostałej do wykonania części Przedmiotu Umowy. 

6. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 

rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 lit. c, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  z 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób. 

8. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia.  

9. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian 

Umowy. 

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

11. Strony postanawiają, iż nie wymagają aktualizacji Umowy, w formie pisemnego aneksu, zmiany: 
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1) adresu do korespondencji, 

2) numeru licznika. 

12. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 11. 

13. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej 

formie, w jakiej zostaną wniesione. 

14. Tekst aktualnej IRiESD dostępny jest na stronie internetowej, a także w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.  

15. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej 

formie, w jakiej zostaną wniesione. 

16. Adresy do korespondencji: 

a) faktury za świadczoną usługę kompleksową należy dostarczać na adresy jednostek Powiatu Poznańskiego 

wskazanych w Załączniku nr 2, 

b) związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem lit. a) należy doręczać na adres: 

− Zamawiający: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,  

− Wykonawca: .............................................................................................................. 

Korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony adresy, będzie uznawana za 

nieskutecznie doręczoną.  

17. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób 

polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu, w przypadku nie rozwiązania 

sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy 

spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE. 

18. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie wniosku o renegocjację Umowy nie zwalnia 

Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy. 

19. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.  

20. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: 4 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

§ 10 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są:  

   1) Załącznik nr 1 –  Warunki techniczne świadczenia usługi kompleksowej,  

   2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca                                                                Zamawiający 
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Załącznik nr 6.2 

L.P. -  

numer  

punktu  

odbioru

Adres punktu 

odbioru 
nr licznika Numer odbiorcy/kod PPE

Moc 

umowna  

[kW]

Grupa 

taryfo

wa

OSD

zużycie 

energii 

w 

okresie                                              

24 m-cy  

[MWh]

wskazany  

płatnik oraz 

adresat faktury 

VAT                                                

za dostawę 

energii 

elektrycznej 

Nabywca

1

Zespół Szkół im. 

J. i  Wł 

Zamoyskich w 

Rokietnicy,  ul. 

Szamotulska 24, 

62-090 

Rokietnica - 

budynek  

Internatu

52143917

nr odbiorcy: 12422820                         

kod PPE: PLENED 

00000590000000000753766504

27 G11
ENEA 

Operator 
39,0

Zespół Szkół im. 

J. i  Wł. 

Zamoyskich w 

Rokietnicy,                  

ul. Szamotulska 

24,                                

62-090 

Rokietnica                                                

Powiat Poznański 

w Poznaniu,              

Zespół Szkół im. J.   

i Wł. Zamoyskich w 

Rokietnicy                                                        

ul. Szamotulska 24,                                                                                    

62-090 Rokietnica                                                                                                                                                                                                                           

NIP: 7811840766

2

Zespół Szkół im. 

Gen. 

Dezyderego 

Chłapowskiego 

w  w 

Bolechowie,                                                         

Szkoła  w 

Murowanej  

Goślinie,                                                  

62-095 

Murowana 

Goślina,                                                                                                                                                    

ul. Szkolna 1 

51003816

nr odbiorcy: 12428540,                     

WO - 66935                                                             

kod PPE: PLENED 

00000590000000001173785596

70 C21
ENEA 

Operator 
80,0

 Zespół Szkół im.  

Dezyderego 

Chłapowskiego 

w Bolechowie,                              

62-005 Owińska,                                     

ul. Obornicka 1,  

Bolechowo                                                         

Powiat Poznański 

w Poznaniu,          

Zespół Szkół im.  

Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w 

Bolechowie,                              

62-005 Owińska,                                     

Bolechowo  ul. 

Obornicka 1,                                                                                                                                                                                                                            

NIP: 7811840766

3

Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

przy Zespole 

Szkół nr 1 im. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

w Swarzędzu, 

Os. 

Mielżyńskiego  

5a, 62-020 

Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

brak 

licznika 

nr odbiorcy: 12419849,                     

WO - 5920                                                             

kod PPE: PLENED 

00000590000000000161801954

300 B21
ENEA 

Operator 
900,0

                                                                                                                                                                                                                                             

Zespół Szkół nr 1 

im. Powstańców 

Wielkopolskich  

w Swarzędzu,                                                   

Os. 

Mielżyńskiego  

5a,                     62-

020 Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Powiat Poznański 

w Poznaniu,                                                                                                                                                                                                                                             

Zespół Szkół nr 1 

im. Powstańców 

Wielkopolskich w 

Swarzędzu,                                                   

Os. Mielżyńskiego  

5a,                                       

62-020 Swarzędz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NIP: 7811840766

Opis przedmiotu zamówienia

 


