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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamówienie nie jest podzielone na części. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

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

12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Zakup energii 
elektrycznej” (sprawa nr 02/20), nie otwierać przed dniem 03.11.2020 r. przed godz. 11:30” - 
bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert: 

  1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z 

dopiskiem „wycofanie”; 

          2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – 

Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

  Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 i 2, przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 
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2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V siwz. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 

tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania oraz w załącznikach do protokołu 

udostępnia się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej              

”RODO”.  

4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 

wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 
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5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą 

być one udostępnione. 

7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 

udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa 

wnioskodawca.  

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. 

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. 

zm.). 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym: 

a) wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, 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 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.); 
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b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przedstawienie dowodów nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wyłącznie Wykonawca, który posiada 

uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich 

oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną 

koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 2, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do siwz. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w ppkt 1 i 2 potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

wyłącznie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  
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Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczą kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, tym samym wykluczona jest powyższa 

możliwość. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że  

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w 

pkt 1, tj.: 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 Pzp, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 4 niniejszego rozdziału; 

 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2, tj.: 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 

poz. 833, z późn. zm.), w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, 

przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi; 

 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich 

oddzielnie musi złożyć ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 

2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie w 

oryginale. 

 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp): 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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; 

2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język: 

1) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;  

3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 

5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

6) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 

7) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
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1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania; 

8) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo 

konieczne będzie unieważnienie postępowania; 

9) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp; 

10) uwaga: na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu; 

11) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, podwykonawcy 

 

1. Termin wykonania zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie przez 

Wykonawcę od dnia 01 stycznia 2021 r. (lub od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 

od dnia 01 stycznia 2021 r.) do dnia 31 grudnia 2021 r. 
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2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca jest 

obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu umowy z podwykonawcami przed ich 

zawarciem. 

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części 
zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

Wadium nie jest wymagane.  

ROZDZIAŁ IX  

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 

f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

i)  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp, 

j)  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy Pzp, 

l)  wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu. 

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
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potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-

mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w 

momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie 

urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami na etapie postępowania 

przetargowego jest mjr SG Krzysztof Diaków, w godz. 07:30 – 15:30. Fax 94/ 34 44 700 

(czynny całą dobę), e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl 

 

UWAGA:W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie 

się pod wskazanym na pierwszej stronie siwz nr telefonu, że została ona przez 

Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie 

antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji. 

 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, tym samym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie swojej strony 

internetowej celem uwzględnienia ewentualnych modyfikacji w ofercie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zamieszcza informację o tym na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto jaką Wykonawca zamierza złożyć. 

mailto:zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl
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Cenę należy podać cyfrowo. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PL. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów cenotwórczych. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję 

przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższą zasadą:  

1) wartość brutto dla wiersza L.p. 1, 3, 5 i 7 Tabeli kalkulacji ceny oferty powinna być 

wyliczona w następujący sposób: jednostkowa cena netto za 1 kWh energii 

elektrycznej (podana do czterech miejsc po przecinku) x prognozowana ilość energii 

elektrycznej = wartość netto (podana do dwóch miejsc po przecinku) + wartość 

podatku VAT (23%) = wartość brutto w złotych (podana do dwóch miejsc po 

przecinku); 

2) wartość brutto dla wiersza L.p. 2, 4, 6 i 8 Tabeli kalkulacji ceny oferty powinna być 

wyliczona w następujący sposób: opłata stała netto za 1 miesiąc (podana do dwóch 

miejsc po przecinku) x 12 miesięcy = wartość netto (podana do dwóch miejsc po 

przecinku) + wartość podatku VAT (23%) = wartość brutto w złotych (podana do 

dwóch miejsc po przecinku); 

3) podsumowanie wartości brutto z kolumny 8 (dla L.p. 1-8) Tabeli kalkulacji stanowi 

cenę oferty; 

4) Wykonawca nie wypełnia pozycji opłaty stałej, jeżeli nie stosuje jej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Wykreślenie tej pozycji lub wpisanie w nią 

zera będzie równoznaczne dla Zamawiającego z niestosowaniem przez Wykonawcę 

przedmiotowej opłaty.  

5. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu 

„cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Podana w ofercie cena 

musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

6. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub 

wskazanie ceny o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia 

oferty. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Koszalinie przy  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w 

godzinach: 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 
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03.11.2020 r. do godz. 11:00. Oferta musi wpłynąć do Kancelarii Jawnej Zamawiającego 

do dnia 03.11.2020 r. do godz. 11:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, w przypadku jej osobistego 

doręczenia lub nadania za potwierdzeniem odbioru.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 

godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane 

w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego, w budynku nr 3, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą 

w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według jedynego kryterium oceny 

ofert, którym jest cena.  

 

Cena (brutto) – waga 100%. 
 
2. Sposób oceny i badania ofert  
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana 
według następujących zasad:  

 
najniższa cena ofertowa  
----------------------------------------- x 100 x waga kryterium = ilość punktów  
cena danej oferty 

 
3. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty 

za najkorzystniejszą. 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
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6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz 

(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone  

w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny 

ofert określonym(ych) w siwz. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

11. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Umowa: 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 4 do siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej  

(art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli albo mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 
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5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Centralnego Ośrodka 

Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zlokalizowanych: 

- w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95; 

- w m. Mielno przy ul. Prądno nr 2 (budynek nr 9 JANTAR) 

i realizowana będzie przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 

dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Określona przez Zamawiającego ilość planowanej do dostarczenia energii elektrycznej jest 

wielkością szacunkową, obliczoną dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

1. Miejsce realizacji zamówienia:  

1) obiekty Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ul. 
Piłsudskiego 92 i 95.  

Lokalizacja pomiarów: 

 w trafostacji przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie  
(punkt poboru: PPE nr PL 0037 53000 00397 26); 

Prognozowana ilość energii elektrycznej planowana do zakupu od dnia 01.01.2021 r. do 
dnia 31.12.2021 r. to 901.945 kWh – taryfa C21 

Aktualnie punkt poboru posiada miesięczny okres rozliczeniowy zgodny                    
z miesiącem kalendarzowym 

 

 przyłącze w budynku nr 2 przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie  
(punkt poboru: PPE nr PL 0037 53011 66635 33); 

Prognozowana ilość energii elektrycznej planowana do zakupu od dnia 01.01.2021 r. do 
dnia 31.12.2021 r. to 908 kWh – taryfa C11, moc umowna – 25 kW. 

Aktualnie punkt poboru posiada do dwóch miesięcy miesięczny okres 
rozliczeniowy, nie jest on zgodny z miesiącem kalendarzowym 

 przyłącze przy ul. Piłsudskiego 95 w Koszalinie  
(punkt poboru nr 2: PPE nr PL 0037 5300 0134 7903); 
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Prognozowana ilość energii elektrycznej planowana do zakupu od dnia 01.01.2021r. do 
dnia 31.12.2021r. to 81.100  kWh – taryfa C21, moc umowna – 100 kW. 

Aktualnie punkt poboru posiada miesięczny okres rozliczeniowy zgodny                    
z miesiącem kalendarzowym 

2) obiekt Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Mielno przy ul. Prądno nr 2  
(budynek nr 9 JANTAR).  

Lokalizacja pomiarów: 

 w budynku nr 9 w m. Mielno przy ul. Prądno nr 2 
(punktu poboru: PPE nr PL 0037 53011 66639 37). 

Prognozowana ilość energii elektrycznej planowana do zakupu od dnia 01.01.2021r. do 
dnia 31.12.2021r. to 5.363   kWh – taryfa C11, moc umowna – 20 kW. 

Aktualnie punkt poboru posiada do dwóch miesięcy miesięczny okres 
rozliczeniowy, nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym 

Informacje dodatkowe dla Wykonawców, nie stanowią one opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Dotychczasowym operatorem systemu dystrybucji energii jest „ENERGA OPERATOR” S.A. 

2. Zamawiający posiada umowę na zakup energii elektrycznej zawartą na czas określony, która 
zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zamawiający 
wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w dniu jej wystawienia przy 
jednoczesnej wysyłce faktur tradycyjnie drogą pocztową. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. 

6. Dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. 

7. Zamawiający przekaże nw. niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

a) dane dla każdego punktu poboru: nazwa i adres firmy; opis punktu poboru;  

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa; planowane roczne zużycie energii; numer licznika;  

Operator Systemu Dystrybucyjnego; nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; numer aktualnie 
obowiązującej umowy; data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
numer ewidencyjny PPE; 

b) dokumenty dla jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa 
dana jednostka; dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy 
sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian w stosunku do kar umownych, o których mowa 
we wzorze umowy. 

9. Umowy dystrybucyjne Zamawiającego zawarte są na czas nieokreślony. 
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ROZDZIAŁ XVI RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku przetargiem pn. „Zakup energii elektrycznej” będą 

przetwarzane w następujących celach: 

1) związanych z przetargiem; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych*; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
UWAGA: (*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
(załącznik nr 2 do Umowy nr …………… z dnia …………) 

 

 Formularz oferty  

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

  

......................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
......................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
REGON .............................................. Nr NIP  .......................................................................... 
 
 
Nr KRS/CEIDG........................................................................................................................... 
 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................. 
 
 
nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................ 
 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 
„Zakup energii elektrycznej” 

(sprawa nr 02/20)  
składam(y) niniejszą ofertę:  
 
1. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „siwz” za cenę brutto:  
 

 
 
..................................................... zł brutto,  zgodnie z poniższą kalkulacją: 
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Tabela kalkulacji ceny oferty  

Lp. 
Punkt poboru, 

taryfa 
Opis 

Jednostkowa 
cena netto za 

energię 
elektryczną 

(zł/kWh) / lub 
opłata stała 

(zł/m-c) / 

Prognozowa
na ilość 
energii 

elektrycznej 
(kWh) lub 
miesięcy 

Wartość netto 

w złotych / 

(kolumna 4 x 
kolumna 5) 

VAT 
w % 

Wartość 
brutto w 

złotych / 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53000 00397 26 

taryfa C21 
Koszalin 

Energia 
elektryczna 
całodobowa 

 
 
………………. 

za 1 kWh 

901.945 

 

23 

 

2 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53000 00397 26 

taryfa C21 
Koszalin 

Opłaty stałe 

 
 
……………… 

za 1 m-c 
12 

 

23 

 

3 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53011 66635 33 

taryfa C11 
Koszalin 

Energia 
elektryczna 
całodobowa 

 
 
………………. 

za 1 kWh 

908 

 

23 

 

4 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53011 66635 33  

taryfa C11 
Koszalin 

Opłaty stałe 

 
 
……………… 

za 1 m-c 
12 

 

23 

 

5 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
5300 0134 7903 
taryfa C21 

Energia 
elektryczna 
całodobowa 

 
 

………………. 
za 1 kWh 

81.100 

 

23 

 

6 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
5300 0134 7903 
taryfa C21 

Opłaty stałe 

 
 
……………… 

za 1 m-c 

12 

 

23 

 

7 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53011 66639 37 

taryfa C11 
Mielno 

Energia 
elektryczna 
całodobowa 

 
 

………………. 
za 1 kWh 

5.363 

 

23 

 

8 

Punkt poboru 
PPE nr PL 0037 
53011 66639 37 

taryfa C11 
Mielno 

Opłaty stałe 

 
 
……………… 

za 1 m-c 
12 

 

23 

 

Cena oferty  

* - wypełnić w przypadku stosowania opłat stałych  
** - wartość podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku tj. w formacie „0,0000”  
*** - wartość podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. w formacie „0,00”  

Uwaga:  
 wartość brutto dla wiersza L.p. 1, 3, 5 i 7 Tabeli kalkulacji ceny oferty powinna być wyliczona w następujący 

sposób: jednostkowa cena netto za 1 kWh energii elektrycznej (podana do czterech miejsc po przecinku) x 
prognozowana ilość energii elektrycznej = wartość netto (podana do dwóch miejsc po przecinku) + wartość 
podatku VAT (23%) = wartość brutto w złotych (podana do dwóch miejsc po przecinku); 

 wartość brutto dla wiersza L.p. 2, 4, 6 i 8 Tabeli kalkulacji ceny oferty powinna być wyliczona w następujący 
sposób: opłata stała netto za 1 miesiąc (podana do dwóch miejsc po przecinku) x 12 miesięcy= wartość netto 
(podana do dwóch miejsc po przecinku) + wartość podatku VAT (23%) = wartość brutto w złotych (podana do 
dwóch miejsc po przecinku); 
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 podsumowanie wartości brutto z kolumny 8 (dla L.p. 1-8) Tabeli kalkulacji stanowi cenę oferty; 

 Wykonawca nie wypełnia pozycji opłaty stałej, jeżeli nie stosuje jej w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Wykreślenie tej pozycji lub wpisanie w nią zera będzie równoznaczne dla Zamawiającego z 
niestosowaniem przez Wykonawcę przedmiotowej opłaty.  

 

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę(nie wnosimy) do niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie określonym w SIWZ.  
4. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ.  
6. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców, brak wpisu jest równoznaczny dla 

Zamawiającego z informacją, iż Wykonawca nie przewiduje Podwykonawców):  

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

.................................................................................................................................................. 
7. Oświadczam (y), że oferta nie zawiera/zawiera(*) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach:  

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

............................................................................................................................... .................. 
(*) niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że w formularzu oferty, zaświadczeniach oraz 
oświadczeniach nie ma informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

8. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
SIWZ i nie wnoszę(simy) do niej uwag, w szczególności w zakresie wysokości oraz 
warunków naliczania kar umownych. 

9. W związku z Rozdziałem V pkt 8 ppkt 4 siwz wskazuję (my), że odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający 
może pozyskać samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

Uwaga: 

Zaznaczyć właściwy dla Wykonawcy rejestr 

10. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* : 

 Tak  

 Nie 
* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

11. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 
późn. zm.) 

 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
Wykonawca oświadczenia nie składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie) 

Ofertę składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.  
Załączniki:  
 
 

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

....................................., dnia ....................... ............................................................................................  
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)  
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
 
 
............................................... 
          ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 , z późn. zm.) 

 
 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) 
 
....................................................................................................................................... 

 
działając w imieniu i na rzecz :  
 
....................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zakup energii elektrycznej” 
(sprawa nr 02/20) 

 

 
 
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale 
V pkt 1 siwz.  
 
 

 
 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 
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Oświadczam(*), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) - wypełnić, jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

................................................................ 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

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

działając w imieniu i na rzecz : 
 
.................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
 

.................................................................................................................................................... 
 (adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Zakup energii elektrycznej 
(sprawa nr 02/20) 

 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 siwz. 
 

 

 

................................., dnia  .......................                           

 

                                                                           ....................................................................................... 
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Egz. nr ….  

UMOWA NR … /ST/2020 

zawarta w dniu ………………………………… w Koszalinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75 – 531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  
NIP 669–050–44–24, REGON 330374742, 

reprezentowanym przez: 

Komendanta – 
…………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

……………. (nazwa Firmy) z siedzibą …………………… (kod, miasto, ulica, nr domu, nr lokalu), 
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla ……… , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS ……………., NIP…………………., REGON …………………..,  

reprezentowaną przez: 

Panią / Pana – 
………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej” na potrzeby obiektów Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 oraz w m. Mielno 
przy ulicy Prądno 2, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. 

§ 1 

Przedmiot umowy i postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru 
szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r. poz. 833, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo Energetyczne”, oraz w wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych.  

2. Niniejsza umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej „OSD”. Warunki świadczenia usług 
dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD.  
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4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do 
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.  

5. Zamawiający oświadcza, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy prognoza zużycia 
energii elektrycznej (planowana ilość dostaw) wynosi:  

a) punkt poboru nr 1 (Koszalin, ul. Chałubińskiego)  – 901 945 kWh,  

b) punkt poboru nr 2 (Koszalin, ul. Piłsudskiego 92)  – 908 kWh; 

c) punkt poboru nr 3 (Koszalin, ul. Piłsudskiego 95)  – 81 100 kWh; 

d) punkt poboru nr 4 (Mielno, ul. Prądno 2)  – 5 363 kWh. 

Dane niniejszego ustępu stanowią jedynie przybliżone wartości, które mogą nie zostać  
w całości wykorzystane przez Zamawiającego.  

6. Faktyczne zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie ma wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 
finansowych z tytułu zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej określonej w ust. 5.  

7. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen 
określonych w niniejszej umowie i w formularzu oferty Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 
1 do umowy.  

8. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsca dostarczenia energii elektrycznej dla punktów 
poboru wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy określane jest każdorazowo w 
umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

§ 2 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej umowy poza ustawą Pzp są:  

1) ustawa Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie 
do niniejszej umowy;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. 
zm.), zwana dalej „Kodeksem cywilnym”,  

3) koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ……………………………… wydana 
przez ………………………….. w dniu ……………………………; 

4) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD; 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

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

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

§ 3 

Zobowiązania Stron umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) złożenia OSD w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na 
sprzedaż energii elektrycznej oraz do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy; 
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2) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy; 

3) zapewnienia Zamawiającemu bieżącego dostępu do informacji o danych pomiarowo – 
rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych 
punktach poboru; 

4) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;  

5) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji dotyczących rozliczeń sprzedawanej 
energii elektrycznej.  

2.  Zamawiający zobowiązuje się do:  

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

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną.  

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę 
o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.  

4. Strony zobowiązują się do: 

1) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za 
dostarczoną energię elektryczną; 

2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 
układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 
rozliczenia za energię elektryczną. 

§ 4 

Bilansowanie handlowe. Standardy jakościowe. 

1. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej 
do obiektów Zamawiającego w ramach niniejszej umowy. Koszty wynikające z dokonywania 
bilansowania uwzględnione będą w cenie energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 
przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Energetyczne.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe niedostarczenie energii elektrycznej 
do obiektów Zamawiającego w przypadku awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak 
również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD, jednakże będących wynikiem 
niezawinionych działań Wykonawcy i przy zachowaniu jego należytej staranności.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo Energetyczne, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
bonifikat w wysokości określonych wymienioną ustawą i aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

6. Fakt niedotrzymania standardów jakościowych będzie zgłaszane pisemnie przez 
Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie od powzięcia tej informacji faksem na nr: 
……………………….. lub mailem na adres: …………………………. 
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7. Wykonawca uwzględni bonifikatę w kolejnym okresie rozliczeniowym w fakturze,  
a w przypadku braku możliwości uwzględnienia bonifikaty w fakturze, Wykonawca udzieli jej 
w oparciu o inny dokument, np. notę księgową. 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej zgodnie ze złożoną ofertą, w okresie obowiązywania umowy 
wynosi:  

a) punkt poboru nr 1 (Koszalin, ul. Chałubińskiego): ……… netto  za 1 kWh sprzedanej 
energii elektrycznej, opłata stała wynosi ……… zł netto za miesiąc;  

b) punkt poboru nr 2 (Koszalin, ul. Piłsudskiego 92): ……… netto  za 1 kWh sprzedanej 
energii elektrycznej, opłata stała wynosi ……… zł netto za miesiąc;  

c) punkt poboru nr 3 (Koszalin, ul. Piłsudskiego 95): ……… netto  za 1 kWh sprzedanej 
energii elektrycznej, opłata stała wynosi ……… zł netto za miesiąc;  

d) punkt poboru w m. Mielno, ul. Prądno 2: ……… netto  za 1 kWh sprzedanej energii 
elektrycznej, opłata stała wynosi ……… zł netto za miesiąc. 

2. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy przy uwzględnieniu prognozy opisanej w § 1 oraz 
szacowanych zużyć w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w okresie realizacji umowy łącznie za wszystkie 
punkty poboru wyniesie ………………… zł brutto (słownie: ……..), w tym podatek VAT 23%. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej w okresie trwania umowy za 
kwotę co najmniej 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu energii w czasie trwania Umowy nie 
wykorzystując ilości wymienionych w § 1 ust. 5. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 2. 

6. Ceny, według których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostaną niezmienne 
przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa 
zmiana stawki podatku od towarów i usług i/lub ustawowa zmiana opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

§ 6 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym OSD na podstawie dokonanych przez tego operatora odczytów 
rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych.  

2. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii 
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 
układach pomiarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Należność Wykonawcy z tytułu opłat stałych będzie naliczana 
indywidualnie dla każdego punktu poboru, według cen jednostkowych określonych w § 5 ust. 
1 umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
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4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni 
od otrzymania przez Wykonawcę od OSD odczytów urządzeń pomiarowych (przy czym 
maksymalny termin na udostępnienie tych danych określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez właściwego dla Zamawiającego OSD).  

6. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania na adres 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy.  

7. W przypadku braku danych wynikających z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo – 
rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy 
Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, rozliczenie dokonane 
zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej.  

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – 
rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię 
elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania korekty uprzednio 
wystawionych faktur.  

9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności wskazanego w fakturze, Wykonawca obciąża 
Zamawiającego ustawowymi odsetkami.  

10. W przypadku błędnie wskazanego w fakturze numeru konta, koszty związane  
z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego, 
pokryje Wykonawca.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 
Zamawiający złoży na piśmie reklamację, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia, pod rygorem uznania milczenia za akceptację treści 
złożonej reklamacji. 

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę 
korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci w terminie 14 dni zgodnie z żądaniem wskazanym w 
reklamacji.  

13. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku 
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej w fakturze, chyba że: 

1) faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 1 i 2; 

2) w fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Zamawiającego; 

3) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami 
opisanymi w § 5 oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nie 
uwzględnione w niniejszej umowie opłaty – w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg 
terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz 
dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z 
zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej dwa miesiące po upływie terminu 
płatności określonego w § 6 ust. 6, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do 
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zapłaty zaległych należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 
na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej. 

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

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 
elektryczną.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży 
energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, o których 
mowa w ust.1. 

§ 8 

Okres obowiązywania umowy, odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie od dnia zawarcia umowy, lecz nie 
wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności gdy:  

1) otwarto likwidację Wykonawcy;  

2) Wykonawca nie zapewnia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej;  

3) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu, o której mowa w § 4 ust. 
5, przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe; 

4) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, o którym mowa w § 4 ust. 1;  

5) Wykonawca wykonuje umowę sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo Energetyczne i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy;  

6) Wykonawca utraci stosowne uprawnienia, koncesję lub zezwolenia niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy za trzydziestodniowym 
wypowiedzeniem w przypadku zmiany odbiorcy energii elektrycznej.  

6. Umowa wygasa z chwilą upływu terminu określonego w ust. 1.  

7. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec siebie wszelkich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

8. Strony mogą za zgodnym porozumieniem rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie.  
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9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

 

§ 9 

Osoby do kontaktu 

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, związanych z realizacją 
niniejszej umowy, Strony reprezentować będą:  

1) ze strony Wykonawcy:  

Pani / Pan, tel. …………………, e–mail: …………………………………..;  

2) ze strony Zamawiającego: 

a) Pan Zbigniew WENCEL, tel. +48 94 34 44 205,  
e–mail: zbigniew.wencel@strazgraniczna.pl , 

b) Pan Mirosław KRUPIŃSKI, tel. +48 94 34 44 248,  
e–mail: miroslaw.krupinski@strazgraniczna.pl , 

c) st. chor. szt. SG Dariusz KRUPA – tel. +48 94 34 44 084, 
e–mail: dariusz.krupa@strazgraniczna.pl . 

2. W przypadku zmiany osób wskazanych powyżej, każda ze Stron zobowiązana jest do 
poinformowania drugiej Strony o zmianie osoby do kontaktu, w terminie 3 dni od dnia 
zaistnienia zmiany. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy 
uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 2, za każdy dzień ich nieposiadania, licząc od dnia następującego po dniu utraty do 
dnia odzyskania każdego z uprawnień, koncesji, zezwoleń bądź dokumentów odrębnie, 
bądź do dnia rozwiązania niniejszej umowy; 

2) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 1, 
przekraczającego 2 dni robocze od daty doręczenia wezwania przez Zamawiającego, w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień 
opóźnienia w ich przekazaniu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej 
przewidzianej w pkt 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

3. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić (w oparciu o notę obciążeniową)  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze naliczenia kar umownych. Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego 
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ewentualnej wierzytelności tytułem kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, ze swej 
wierzytelności tytułem wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe 
oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek 
inną wadą oświadczenia woli skutkującego jego nieważnością. 

4. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od uprawnień Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii 
elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy na skutek 
odstąpienia Wykonawcy od wykonania tej umowy, na skutek jej rozwiązania z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków opisanych w § 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną na podstawie noty obciążeniowej. 

6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

7. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania prze-
wyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Zamawiający za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn innych niż określone w art. 145 
ust. 1 ustawy Pzp oraz w § 10 ust. 2 umowy zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

9. W przypadku opóźnienia przekraczającego 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy w 
przekazaniu Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę danych i dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej w systemie 
OSD, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 2.  

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy:  

1) w zakresie ……………...………., Podwykonawcy………………….;  

2) w zakresie ……………...………., Podwykonawcy ………………….;  

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców wskazanych w ust. 1, 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w terminie 14 dni przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.  

4.  Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna określać co najmniej:  

1) zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez Podwykonawcę,  

2) wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 21 dni, licząc 
od daty otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, 
potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone co najmniej na takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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5) termin wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż terminy wskazane w treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, 

6) możliwość rozwiązania umowy w przypadku gdy Podwykonawca nie dochowa terminu 
wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia,  

7) oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie 
dostarczane towary przez Podwykonawcę. 

5. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie jest zgodny z wymaganiami 
zawartymi w ust. 4, Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania projektu 
umowy o podwykonawstwo, pisemne zastrzeżenia. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym 
uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego projektu.  

6. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 3, nie spełni wymagań określonych przez 
Zamawiającego w ust. 4 lub jest niezgodna z akceptowanym przez Zamawiającego 
projektem umowy, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 5 sprzeciw do umowy. 
Brak zgłoszenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego umowy.  

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

8. Zapisy w ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza zmianę Podwykonawcy 
/rezygnację z Podwykonawcy/wprowadzenie nowego Podwykonawcy.  

10. W przypadkach wskazanych w ust. 9 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca 
dodatkowo przedstawi dokumenty regulujące zobowiązania finansowe z tym 
Podwykonawcą.  

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej Zamawiającemu faktury dowód 
potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. 
Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu 
płatności na konto Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym 
otrzymanie wynagrodzenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu 
zapłaty wraz oświadczeniem Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego 
dokumentu. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną 
Zamawiającemu kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  
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13. Zamawiający dopuszcza płatności bezpośrednie na rzecz Podwykonawcy na podstawie 
faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy, na które należy dokonać 
przelewu należności.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, może dotyczyć jedynie należności, które 
powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 6.  

15. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.  

16. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne Podwykonawcy 
wynagrodzenie, zostanie ona dokonana w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury od Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 
17. 

17. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 16, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi 
Zamawiającemu w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania wezwania.  

§ 12  

RODO 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej 
realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony 
Zamawiającego – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w 75-531 Koszalinie ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 92, ze strony Wykonawcy – 
…………………………………………………………………………………………………. 

Powyższe dane osobowe zbierane są przez Strony umowy wyłącznie w celu ich 
przetwarzania na potrzeby realizacji umowy.  

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych 
w rozumieniu przepisów rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.  

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

4. Zamawiający przekaże osobom wskazanym w treści umowy oraz innym osobom jeżeli 
uzyska ich dane w ramach realizacji umowy klauzule obowiązku informacyjnego, której wzór 
stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość 
wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie: 

1) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh w przypadku:  
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a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym; 

2) zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać 
może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany odbiorcy energii elektrycznej;  

3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów 
poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z 
powodu przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy; 

4) zmiany prognozy zużycia energii elektrycznej, o której mowa w § 1 ust. 5 oraz zmiany 
ilości punktów poboru albo zmiany grupy taryfowej w obrębie grup taryfowych objętych 
niniejszą umową; 

5) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2 umowy, o ile zajdą 
okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1–4; 

6) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w sytuacji, gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji 
generalnej.  

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

1) zmiana adresu siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego; 

2) zmiana numeru NIP, REGON Wykonawcy i Zamawiającego; 

3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

4) zmiana osób, o których mowa w § 9 ust 1.  

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany;  

2) uzasadnienie zmiany;  

3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 
Wykonawcy. 

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Pouczenie o konsekwencjach wyboru Sprzedawcy rezerwowego 

1. Zamawiający oświadcza, że sprzedawcą rezerwowym dla Zamawiającego jest ENERGA 
OBRÓT S.A. wskazany w odrębnej umowie na świadczenie usług dystrybucji z OSD. 

2. Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego, Sprzedawcę rezerwowego, 
oraz OSD do którego sieci przyłączony jest Zamawiający, o konieczności zaprzestania 
sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej 
sprzedaży, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia przez Wykonawcę, niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o braku 
możliwości dalszego wywiązywania się z umowy. 
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się ustawę Pzp, Kodeks cywilny oraz 
ustawę Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.  

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 16 

Dokumenty umowy 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są następujące 
dokumenty: 

1) załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy; 
2) załącznik nr 2 – Punkty poboru energii elektrycznej; 
3) załącznik nr 3 – Klauzula obowiązku informacyjnego. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

……………………       ………………… 

 

 

UDZIELAM KONTASYGNATY 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 3 egz.: 

Egz. nr 1, 2 – Zamawiający,  
Egz. nr 3 – Wykonawca. 
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Załącznik nr 2  
do Umowy nr …../SI/2020 z dnia ………… 

 

 

 

Punkty poboru energii elektrycznej 

 

Lokalizacja pomiarów: 

 w trafostacji przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie  
(punkt poboru: PPE nr PL 0037 53000 00397 26); 

 przyłącze w budynku nr 2 przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie  
(punkt poboru: PPE nr PL 0037 53011 66635 33); 

 

 przyłącze przy ul. Piłsudskiego 95 w Koszalinie  
(punkt poboru nr 2: PPE nr PL 0037 5300 0134 7903); 

 

 w budynku nr 9 w m. Mielno przy ul. Prądno nr 2 
(punktu poboru: PPE nr PL 0037 53011 66639 37). 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

……………………       ………………… 
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Załącznik nr 3  
do Umowy nr …../SI/2020 z dnia ………… 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się: 

1) listownie na adres:  

ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 

2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 

1) związanych z realizacją umowy nr ….………….. na „Zakup energii elektrycznej”; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, oraz 

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

mailto:adam.pasieka@strazgraniczna.pl
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8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane, tj.: 

1) od czasu obowiązywania umowy; 

2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez określony 

czas;  

3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

Koszalin, dnia ……………… 2020 r. 

………………………………… 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


