
 

S p e c y f i k a c j a    I s t o t n y c h 

W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a 
na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA  GMINY MIASTO KOŁOBR ZEG  
 

 
 
  
Zamawiający: 
 
Gmina Miasto Kołobrzeg  reprezentowana przez  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
tel. (0#94) 355-15-80 fax. (0#94) 352 37 69 
E-Mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem  zasad określonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 
2007r Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w 
skrócie SIWZ,  składa się z następujących części: 
 
Część I: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami, 
Część II: Istotne postanowienia umowy, 
Część II: Opis przedmiotu zamówienia. 
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I. Informacje ogólne. 
 
1. Wykonawca winien uwaŜnie zapoznać się z całą SIWZ. 
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami  SIWZ. 
3. Niniejszą SIWZ moŜna wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, 
4. KaŜdy Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z 

wymaganymi przez SIWZ dokumentami). 
5. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych 

przez danego Wykonawcę. 
6. Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 

oferty. 
8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie 

polskiej (PLN) 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zmawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

II. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Ofertę sporządza się wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
2. Załączony formularz oferty powinien być wypełniony na maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem, oferta moŜe mieć takŜe postać 
wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt 11. Oferty 
nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 

3. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.  
4. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

6. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
7. Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty 

będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

8. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 

10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz 
oferty – Wykonawca  wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje 
"nie dotyczy". 

11. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy moŜe zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy oraz ich 
treść musi pozostać nie zmieniona.. 
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12. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane: Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie:  

„Oferta w przetargu nieograniczonego” – 
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY MIASTO KOŁOBRZ EG 

 
Nie otwiera ć przed dniem  19.03.2010r. przed godz.  10:00  

 
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i 
adres wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złoŜenia jej po terminie. 
 
13. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemoŜliwiający zapoznanie 

się z treścią oferty. 
14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 
15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoŜy Zamawiającemu 

kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: 
"Zmiana" lub "Wycofanie". 

16. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 
oferty po upływie terminu składania ofert. 

17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
 
Uwaga :  
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: 
DOKUMENT STANOWI TAJEMNIC Ę PRZEDSIĘBIORSTWA – art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami) 
 

III. Zamówienia uzupełniaj ące. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego nie 
więcej niŜ 20 % wartości zamówienia podstawowego. 

 
 

IV. Oferty cz ęściowe. 
 

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych.  
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V. Oferty wariantowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny niŜ 
określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).  
 

VI. Warunki wymagane od wykonawców. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

2.W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyŜej warunków Wykonawca musi 
załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VII. 

 

VII. Dokumenty wymagane w ofercie. 
 
1. Wykonawca załączy do formularza oferty  następujące dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo   zamówień publicznych, złoŜone na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia 
3) Oświadczenie, iŜ Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako załącznik nr 2 do Formularza 
Oferty, 

4) Kserokopia poświadczona przez Wykonawcę - Koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej   w zakresie  obrotu energią elektryczną, wydana przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub innego dokumentu uprawniającego 
jako załącznik nr 3 do Formularza Oferty, 

5) Formularz Oferty, złoŜony na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia /nie spełnia. Wykonawcy,  
którzy nie spełnią choć jednego z warunków określonych w punkcie 1 ppkt.1,2,3,4 
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zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone. NiezłoŜenie 
pozostałych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.  

 
 

VIII. Udział w post ępowaniu podmiotów wyst ępujących 
wspólnie . 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,  
z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2.  

4. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

5. Podmioty występujące wspólnie muszą złoŜyć odrębne dla kaŜdego podmiotu 
dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 1  ppkt 1,2,3. 

6. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą 
solidarną odpowiedzialność (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) za 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366-378 
Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 

 
 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
 
1.   Cena C oferty powinna zawierać: 
 Dla składnika kosztu dotyczącego oświetlenia CO 

 a) cenę jednostkową netto energii elektrycznej w strefie 1 (dziennej taryfy C12b) – zł/kWh – c1 
 b) cenę jednostkową netto energii elektrycznej w strefie 2 (nocnej taryfy C12b)    – zł/kWh – c2 
   z dokładnością do 4 miejsc po przecinku; 
 Dla składnika kosztu dotyczącego budynków administracyjnych i obiektów małej 
architektury CB  
      a) cenę jednostkową netto energii elektrycznej w taryfie C11   – zł/kWh – c11 
      b) cenę jednostkową netto energii elektrycznej w strefie C21   – zł/kWh – c21 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku; 
 
Uwaga:   
W celu obliczenia ceny oferty dla oświetlenia ustalono proporcje udziału 544 100 kWh energii 
elektrycznej w strefach: 
     - dla energii elektrycznej w strefie 1  – 37 % co odpowiada 202 130 kWh 

- dla ceny jednostkowej energii elektrycznej w strefie 2  – 63 % co odpowiada 341 970 kWh 
 

 
2.   Cenę oferty nale Ŝy wyliczy ć wg. wzoru: 

 C= CO+CB 

 

gdzie: 
CO= (c1 x 202 130 kWh + c2 x 341 970 kWh) + podatek VAT 
CB= (c11 x 169 500 kWh + c 21 x 105 000 kWh) + podatek VAT 
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nast ępnie wpisa ć do formularza „oferta przetargowa”. Cen ę oferty nale Ŝy poda ć w 
zaokr ągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Cena musi zawierać wszystkie koszty  (w tym akcyzę) związane z realizacją zadania 
wraz z podatkiem VAT.  
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 
usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późń. zm.) Wszystkie ceny, 
określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 
 
 

X. Kryteria oceny ofert.  
 
     Cena brutto oferty – 100 % 
Sposób dokonywania oceny wg wzoru - ocena = Cn : Cb  x 100 pkt x 100%; gdzie: Cn - 
cena najniŜsza oferty niepodlegającej odrzuceniu, Cb - cena badanej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
 
 
 

XI. Wymagania co do wadium. 
 
Zamawiający nie przewiduje wadium. 
 

XII. Termin zwi ązania ofert ą. 
1.  Termin związania Wykonawcy złoŜoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tymŜe Zamawiający 

moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

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

 

XIII. Termin wykonania umowy. 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia     

– od 01.04.2010 r. do  31.03.2011 r. 
 

XIV. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Miejsce: 

Sekretariat (pokój nr 104) Urzędu Miasta, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 
2. Termin:  

do dnia 19.03.2010 r., do godziny 09:30  

3. Oferty złoŜone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
4. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia wykonawcom 

uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących 
SIWZ, o których mowa w Rozdziale XIX.  
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5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
6. O przedłuŜeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast kaŜdego wykonawcę, 

któremu przesłano SIWZ, a takŜe informację taką zamieści na stronie internetowej 
www.kolobrzeg.pl 

 

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Miasta  Kołobrzeg) w sali 
konferencyjnej, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10 :00 

   

XVI. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a  
takŜe informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole 
postępowania. 

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. 
Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

5.W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
 1) oczywiste omyłki pisarskie, 
 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 

7. Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego 
Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
10. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
 1) jest niezgodna z ustawą 

 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się 
na poprawienie omyłki, o których mowa w  art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. 

 8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

XVII. Udzielenie zamówienia. 
 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ.      
2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny i łączną punktację,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

 c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeŜeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia lub 
zapytania o cenę, 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  

3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, 
o której mowa w pkt.2 lit. a), równieŜ na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem 
art. 183 ustawy pzp w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo10 dni – jeŜeli zostało przesłane w 
inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, 

5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów o których mowa w ust. 4, jeŜeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŜono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie 
odrzucono Ŝadnej oferty. 

6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XVIII. Uniewa Ŝnienie post ępowania.  
1.Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art. 93 

ustawy Prawo zamówień publicznych  ) w przypadkach gdy: 
    a/ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,                  
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 b/ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
Ŝe zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty  

 c/ w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złoŜone oferty o tej 
samej cenie – zamawiający wezwał wykonawców do złoŜenia ofert dodatkowych) 
zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

 d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego 
nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 

 e/ postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą 
zawarcie nie podlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
 a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  
b/ złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze. 

 
4. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot  zamówienia.     

 

XIX. Sposób udzielania wyja śnień dotycz ących SIWZ 
 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Wykonawca moŜe się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
– jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u. P. z.p. 

   -  pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe udostępni na stronie internetowej 
www.kolobrzeg.pl 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w 
ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
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którzy pobrali specyfikację i będzie dla nich wiąŜąca. Informacja o dokonanej 
modyfikacji zamieszczona będzie równieŜ na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl 

6. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich 
wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : 
   
mgr inŜ. Roman Buszac - Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg,  
ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 35 515 09, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl 
 

XX. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia. 
 

XXI. Zobowi ązania wykonawcy zwi ązane z umow ą 
 
Zostały określone w projekcie umowy. 
 

XXII. Środki ochrony prawnej 
 
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp  przysługują wykonawcom, a 
takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy. 
 

XXIII. Postanowienia ko ńcowe 
Istotne postanowienia umowy 
 
1. Część II SIWZ stanowią istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem 

art. 183 ustawy pzp w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo10 dni – jeŜeli zostało przesłane 
w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,. 

3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów o których mowa w ust. 4, jeŜeli: 

a. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŜono tylko jedną ofertę, 
b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp 
nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

4. W przypadku wniesienia środka ochrony prawnej Zamawiający zawiera umowę po 
ostatecznym rozstrzygnięciu, w przypadku wniesienia protestu , a po wniesieniu 
równieŜ odwołanie, po postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych szczególnych formalności, które powinny 
zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy. 

 

XXIV. Załączniki do SWIZ. 
Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów: 
załącznik nr 1:   Formularz oferty 
załącznik nr 2:   Oświadczenie Wykonawcy -art.22 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
…………………….. dnia 2010 .___ . ___ . 

pełna nazwa Wykonawcy 
............................................................... 
.............................................................. 
adres siedziby Wykonawcy 
ulica.................................................. 
miasto .................................................. 
województwo......................................... 
kod.......................................................... 
Nr NIP .................................................. 
Nr REGON ………………………….. 
Nr konta bankowego 
.............................................................. 
nr telefonu  kom,........................................... 
nr telefaxu  .......................................... 
adres e-mail ......................................... 

Gmina Miasto  Kołobrzeg            
       ul. Ratuszowa 13 

              78-100 Kołobrzeg 
 

OFERTA 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: 
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY MIASTO KOŁOBRZ EG 
 
1 .   o f e r u j e m y  w y k o n a n i e  z a m ó w i e n i a  z a :  
 
warto ść netto ……………………………….zł + podatek VAT …….% tj. ………………….zł =  

 

= warto ść brutto (cena oferty) = ……………………… …………………………...zł słownie: 

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

Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych: 
 
a) c1 - cena jednostkowa energii elektrycznej w strefie 1 (dziennej – taryfa C12b) wynosi: 

   
……………. zł netto/kWh   

b) c2 - cena jednostkowa energii elektrycznej w strefie 2 (nocnej– taryfa C12b)wynosi: 
 
.……………. zł netto/kWh  
 

b) c21 - cena jednostkowa energii elektrycznej całodobowej (taryfa C21) 
 

.……………. zł netto/kWh  
 
b) c11 - cena jednostkowa energii elektrycznej całodobowej (taryfa C11) 
 

.……………. zł netto/kWh  
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przy sprzedaŜy energii elektrycznej w ilości: 
1. 202 130 kWh dla cen jednostkowych c1 
2. 341 970 kWh dla cen jednostkowych c2 
3. 105 000 kWh dla ceny jednostkowej c21 
4. 169 500 kWh dla ceny jednostkowej c11 

 
2. Terminy wykonania: od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. 
3. Oświadczamy, ze zobowi ązujemy si ę, w przypadku przyznania nam zamówienia, do 
zawarcia umowy na warunkach okre ślonych we wzorze umowy zał ączonym do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy si ę za związanych niniejsz ą ofert ą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie w ……%, siłami 

podwykonawcy w ....... %  
Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca:  
………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  

 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkure ncji. Informacje takie 
zawarte s ą w nast ępujących dokumentach: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 

 
7. Oświadczamy, Ŝe oferujemy zamawiaj ącemu 21 dniowy okres płatno ści od daty 

wystawienia i nie krótszy ni Ŝ 14 dni od daty otrzymania faktury.  
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty s ą: 

1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
5. ……………………………………….. 
 

 
 
Oferta zawiera: 
 
……… ponumerowanych stron 
 
 
 
 
 
…………………..dnia………………….        
        
         ………………………………….. 

 
Podpis  osoby (osób) upowaŜnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust. 1 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r  (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 

Prawo zamówień publicznych 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrze g  
ja (imię i nazwisko), 
.................................................................................................................... 
 
reprezentując firmę (nazwa firmy) 
.................................................................................................................. 
oświadczam, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
Art. 24 
1.  Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę: 
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2. Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę równie Ŝ wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania z 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo  nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą; 

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
……………………………………… 

(miejsce i data )                                                     Podpisano  ......................................                        
                                                                                                        podpis osoby /osób/ upowaŜnionej  

............................................. 
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CZĘŚĆ II 
Istotne postanowienia umowy 
 

§1 
 

Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych  
ze sprzedaŜą i zakupem energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, będącego 
własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Przedmiot zamówienia został opisany w SWIZ 
stanowiących  Załączniki nr 2 niniejszej umowy. Zasady sprzedaŜy i zakupu określono w 
ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z 
późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 
Umowa nie obejmuje spraw związanych z  dystrybucją energii elektrycznej, 
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii elektrycznej.  

2. JeŜeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy uŜyte w niej pojęcia oznaczają: 
a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne     
 zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;  
b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki  związane za świadczeniem usługi 
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

c) standardowy profil zuŜycia – zbiór danych o przeciętnym zuŜyciu energii  elektrycznej  
zuŜytej przez oświetlenie uliczne lub budynki biurowe w poszczególnych godzinach 
doby;  

d) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a OSD określająca prawa i obowiązki związane  ze świadczeniem przez OSD usługi 
dystrybucji energii elektrycznej; 

e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej - szafka oświetleniowa, 
tablica oświetleniowa lub inne miejsce dopuszczone przepisami  wyposaŜone w 
układ pomiaru energii elektrycznej, zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i 
aparaturę  sterowniczą lub zabezpieczenia obwodów odbiorczych w budynkach 
biurowych;  

f) strefa 1 (dzienna) – strefa czasowa od godz. 600-1300 i 1500-2200, stosowana przez 
OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie taryfowej C12b;   

g) strefa 2 (nocna )  - strefa czasowa od godz. 1300 - 1500  i 2200  - 600, stosowana przez 
OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie taryfowej C12b; 

h) faktura zaliczkowa – (o ile Wykonawca sobie tak zastrzeŜe to faktura),  w której 
naleŜność Wykonawcy ustalana jest w oparciu o prognozę zuŜycia energii 
elektrycznej , określona na podstawie łącznej mocy elektrycznej punktów poboru, 
wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do Umowy i średniego 
czasu poboru mocy w danym miesiącu;   

i) faktura rozliczeniowa – faktura, której naleŜność Wykonawcy określana jest na 
podstawie odczytów układów pomiarowych uwzględniająca wpłaty faktur 
zaliczkowych;   

j) pierwszy okres rozliczeniowy – okres od dnia rozpoczęcia sprzedaŜy do końca 
ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego. 

 
§2 
 

Podstawowe  zasady sprzeda Ŝy energii elektrycznej 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy , a Zamawiający zobowiązuje się do kupna 
energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 i Zał ączniku 
nr 2  na potrzeby terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.  
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2. Planowana wysokość rocznego zuŜycia energii elektrycznej dla poszczególnych 
punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 szacuje się w wysokości  544  100 kWh. 

3. Planowana wysokość rocznego zuŜycia energii elektrycznej dla poszczególnych 
punktów poboru określanych w Załączniku nr 2 szacuje się w wysokości  169  500 kWh 
w taryfie C11 i 105 000 kWh w taryfie C21. 

4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla 
punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 i w Zał ączniku nr 2  określana jest 
kaŜdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD. 

5. Wykonawca zobowiązuje się równieŜ do: 
1) Pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 
bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 
standardowego profilu zuŜycia  o mocy umownej określonej w Załączniku nr 1 przy 
rocznym czasie dostarczania energii elektrycznej na cele oświetlenia T=4 000 godzin a 
w Załączniku nr 2 przy rocznym czasie dostarczania energii elektrycznej dla 
budynków biurowych T=2200 godzin i 2100 godzin dla obiektów małej architektury, 

2) Udostępniania nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo – 
rozliczeniowych w zakresie sprzedaŜy energii elektrycznej do obiektów objętych 
umową, 

3) Prowadzenia ewidencji wpłat naleŜności zapewniających poprawność rozliczeń. 
6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej określonej w ofercie. 
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie  umowy zuŜywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego, czyli Ŝe Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.    

 
§3 

 
Standardy jako ści obsługi 

 
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego 
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 
38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 
128 poz. 895 ) lub w kaŜdoczesnym później wydanym akcie prawnym określającym te 
stawki.  

 
§4 

 
Podstawowe obowi ązki Zamawiaj ącego 

 
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  
1. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 
2. Terminowego regulowania naleŜności za zakupioną energię elektryczną. 
3. Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej umownej i z tym 

związanym  wzroście zapotrzebowaniu energii elektrycznej. 
  

§5 
 

Zasady rozlicze ń 
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1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 
elektrycznej (netto),  określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część 
umowy, które wynoszą: 

 
a) c1 w strefie 1 (dziennej – taryfa C12b) ………………………. zł/kWh  

      b) c2 w strefie 2 (nocnej– taryfa C12b)  ………………………..zł/kWh. 
c) c11 w strefie całodobowej (taryfa C11) ………………………..zł/kWh. 
d) c21 w strefie całodobowej (taryfa C21) ………………………..zł/kWh. 

2. NaleŜność Wykonawcy za zuŜytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie 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 Umowy i zostanie wyliczona wg 
wzoru: 

 
 

 

   
+ podatek VAT  

gdzie:  
C - naleŜność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł ), 
n – ilość punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Załączniku nr 1 , 
m – ilość punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Załączniku nr 2 , 
j –    kolejny punkt poboru energii (  j = 1÷n ), 
i –    kolejny punkt poboru energii (  i= 1÷m ), 
c1 - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5ust.1 lit. „a)”,  
c2 - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5ust.1 lit. „b)”, 
c11 - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5ust.1 lit. „c)”, 
c21 - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5ust.1 lit. „d)”, 
E1j – ilość energii elektrycznej w strefie dziennej wskazana przez układ pomiarowo 
rozliczeniowy w kolejnym punkcie poboru energii wg Załącznika nr 1  . 
E2j – ilość energii elektrycznej w strefie nocnej wskazana przez układ pomiarowo 
rozliczeniowy w kolejnym punkcie poboru energii wg Załącznika nr 1 , 
Ei – ilość energii elektrycznej w strefie całodobowej wskazanej przez i-ty punkt pomiarowy 
wg Załącznika nr 2   , 
E1 – ilość energii elektrycznej w strefie całodobowej wskazanej przez 1 punkt pomiarowy 
wskazany w  Załączniku nr 2  
  
 
Do wyliczonej naleŜności Wykonawca doliczy naleŜny podatek VAT według   
obowiązującej stawki. 

3. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych  i rozliczenia kosztów 
sprzedanej energii odbywać się będą w okresach …… miesięcznych 

4. Pierwszy odczyt rozliczeniowy odbędzie się w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego, w 
którym  rozpoczęto sprzedaŜ energii elektrycznej. 

5. Ostatni odczyt rozliczeniowy odbędzie się 31 marca 2011 r. 
6. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę według zasad: 
6.1 Faktura zaliczkowa wystawiona na koniec kaŜdego miesiąca kaŜdego okresu 

rozliczeniowego na kwotę wyliczoną w oparciu o prognozę zuŜycia energii elektrycznej, 
określoną na podstawie łącznej mocy elektrycznej punktów poboru wyszczególnionych w 
załączniku Nr 1 do Umowy i średniego czasu poboru mocy w danym miesiącu. 

6.2 Faktura rozliczeniowa wystawiana na koniec kaŜdego okresu rozliczeniowego zgodnego z 
ust. 3, na podstawie odczytów układów pomiarowych uwzględniająca wpłaty faktur 
zaliczkowych. 

7.   Niedopłatę wynikającą z rozliczenia faktur zaliczkowych za okres rozliczeniowy   
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      Wykonawca uwzględni  w fakturze rozliczeniowej danego okresu rozliczeniowego. 
8.   Ewentualną nadpłatę wynikająca z rozliczenia faktur zaliczkowych za dany okres   

rozliczeniowy, wykazaną w fakturze rozliczeniowej, Wykonawca uwzględni  
w pierwszej fakturze zaliczkowej następnego okresu rozliczeniowego,  jeŜeli Zamawiający 
nie zaŜąda jej zwrotu. 

     
§6 

 
Płatno ści 

 
1. Płatnikiem naleŜności za energię elektryczną jest: Gmina Miasto Kołobrzeg,                      

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg (BudŜet miasta - dział 900 rozdział 90015 § 4260 ) 
2.  NaleŜności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia   i nie 

krótszym niŜ 14 dni od daty otrzymania Faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty 
uznaje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

3.  Za  przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje   
     prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
4. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności naleŜności za dostarczoną 

energię elektryczną.  
      

§7 
 

Obowi ązywanie Umowy , wypowiedzenie Umowy , wstrzymanie dost aw. 
 
1. Umowa wchodzi w Ŝycie w zakresie kaŜdego punktu poboru z dniem 01.04.2010 r. lecz nie 

wcześniej niŜ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŜy energii 
elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2011 r. 
3. Dzień wejścia Umowy w Ŝycie jest dniem rozpoczynającym sprzedaŜ energii elektrycznej 

przez Wykonawcę. 
4. SprzedaŜ energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem  Nr 1 i 

Załącznikiem Nr 2 do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił przyrost mocy w związku z 
rozbudową oświetlenia,  będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowych 
załączników bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 i 
Załącznika Nr 2   nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy. 

5. Strony postanawiają, Ŝe moŜliwe jest zaprzestanie sprzedaŜy energii elektrycznej  dla  
punktu poboru wskazanego w Załączniku Nr1 i Załączniku Nr 2 nie stanowi ono rozwiązania 
całej Umowy chyba, Ŝe przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone 
w Załączniku nr 1 i Załączniku Nr 2. 

6. Dla realizacji Umowy w zakresie kaŜdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 
obowiązywanie umów: 

a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
OSD, 

b. Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe  Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 

ust.6 pkt a, pozostaje waŜna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej 
rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie 
pisemnej  w terminie  7 dni od momentu złoŜenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o 
świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem niewaŜności niniejszej Umowy. 

8. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iŜ umowa o świadczenie usług 
dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła , a Zamawiający nie poinformuje go o tym  
w trybie wskazanym powyŜej, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu  
w zakresie punktów poboru, dla których dostarczana jest energia elektryczna w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania. 

9. Wykonawca moŜe wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej 
z uwzględnieniem zapisów ust.4 niniejszego paragrafu w przypadku gdy Zamawiający 
opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc od upływu 
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terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty 
zaległych i obecnych naleŜności. 

10. W kaŜdym z przypadków określonych w §7  ust.6,7 i 8 Umowy Zamawiający zobowiązany 
jest uregulować zobowiązania za zuŜytą energię elektryczną oraz inne naleŜności 
wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§8 

 
Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§9 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§10 
 
Zapisy niniejszej Umowy nie naruszają postanowień Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 
§11 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 
kaŜdej ze Stron. 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w taryfie 
C12b 

Załącznik nr 2– Wykaz punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w taryfie 
C11 i C21 

Załącznik nr 3 – SIWZ 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 

 
 
 
       Wykonawca                                                                                               Zamawiaj ący 
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Załącznik nr 1 do Części  II SIWZ - Istotne postanowienie umowy. 
 
 

L.p. Nazwa punktów zasilania Lokalizacja 
Moc 

umowna 
w kW 

Szacunkowe 
zuŜycie energii 
elektrycznej na 

podstawie danych 
za rok 2009 w kWh 

Uwagi 

15000 
1 Iluminacja Katedry 

Szafka 
oświetleniowa 33,0 15300 

wyłączane w 
godzinach 23 -

5:30 

9800 
2 Armii  Krajowej    Park 

Szafka 
oświetleniowa 8,3 19500 -  

9600 
3 Mariacka 

Szafka 
oświetleniowa 2,0 17700   

12500 
4 Iluminacja Ratusza 

Rozdzielnia 
wewnątrz budynku 15,0 20100   

3000 
5 Tarnowskiego 

Szafka 
oświetleniowa 3,0 6100   

110 
6 Ośw. Przej ścia Zdrojowa 

Szafka 
oświetleniowa 2,0 250   

7300 
7 śurawia  

Szafka 
oświetleniowa 7,0 15600   

15000 
8 Krzywoustego 

Szafka 
oświetleniowa 14,0 25000   

1200 
9 Unii Lubel  - Osiedle Milenium 

Szafka 
oświetleniowa 1,0 2500   

890 
10 Dworcowa 1  - Podwórko  

Szafka 
oświetleniowa 1,0 1900   

1300 
11 Spacerowa  Binda Ŝ 

Szafka 
oświetleniowa 3,0 4000   

1000 
12 Ośw. Przej ścia Bogusława X 

Szafka 
oświetleniowa 0,5 1500   

800 
13 Ośw. Przej ścia Kamienna 

Szafka 
oświetleniowa 0,5 1100   

200 
14 Ośw. Przej ścia Kniewskiego 

Szafka 
oświetleniowa 0,5 200   

5000 
15 Narutowicza 

Szafka 
oświetleniowa 5,5 10000   

5000 
16 Iluminacja Baszty Prochowej 

Szafka 
oświetleniowa 3,0 5600   

5300 
17 Św. Wojciecha 

Szafka 
oświetleniowa 3,1 10600   

7300 
18 Sienkiewicza 

Szafka 
oświetleniowa 5,5 14800   

5700 
19 Waryńskiego 

Szafka 
oświetleniowa 16,0 7800   

16000 
20 Łopuskiego 

Szafka 
oświetleniowa 14,5 30100   

25000 
21 Walki Młodych 

Szafka 
oświetleniowa 12,1 34000   



SIWZ - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA  GMINY MIASTO KOŁOBRZEG 
 

 22  

1600 
22 Spacerowa   Park  

Szafka 
oświetleniowa 1,5 3600   

700 
23 Krzemieniecka  Park  Podczele 

Szafka 
oświetleniowa 2,0 1100   

5800 
24  Jasna 

Szafka 
oświetleniowa 2,0 12400   

250 
25 

Arciszewskiego – lapidarium 
niemieckie 

Szafka 
oświetleniowa 0,5 600   

3100 
26 Zdrojowa - Kładka  

Szafka 
oświetleniowa 1,4 6200   

7500 
27 Morska 

Szafka 
oświetleniowa 5,0 15000   

2000 
28 Aleja Nadmorska_Wistom 

Szafka 
oświetleniowa 4,0 4260   

400 
29 Aleja Nadmorska_Kombatant 

Szafka 
oświetleniowa 4,0 800   

290 
30 Wschodnia o św. terenu 

Szafka 
oświetleniowa 0,3 550   

2050 
31 

Wojska  Polskiego dz. 141/48  
ośw. terenu 

Szafka 
oświetleniowa 2,3 2000   

450 
32 Podwórko Katedralna 

Szafka 
oświetleniowa 1,0 960   

450 
33 Wąska plac zabaw (przy kl. Nr4)  

Szafka 
oświetleniowa 1,0 1000   

290 
34 Wylotowa dz.355/1 Plac Zabaw  

Szafka 
oświetleniowa 1,0 550   

1200 
35 

Unii Lubelskiej  - ogródek 
jordanowski  

Szafka 
oświetleniowa 1,0 2800   

1400 
36 Szarych Szeregów 

Szafka 
oświetleniowa 7,0 2200   

7400 
37 Rejmonta  Zdrojowa 

Szafka 
oświetleniowa 6,0 14500   

4300 
38 ul. Zagłoby 

Szafka 
oświetleniowa 5,0 6600   

10000 
39 ul. Ketlinga 

Szafka 
oświetleniowa 10,5 15000   

1550 
40 ul. Helsi ńska 

Szafka 
oświetleniowa 4,0 3000   

2500 
41 Iluminacja Latarni Morskiej 

Szafka 
oświetleniowa 3,0 2600 

wyłączane w 
godzinach 23 -

5:30 

700 
42 

ul. Wary ńskiego, Drzymały, 
Kniewskiego, Unii Lubelskiej 

Szafka 
oświetleniowa 1,5 900   

1200 
43 

ul. Dworcowa, Łopuskiego, 
Armii Krajowej 

Szafka 
oświetleniowa 1,5 1700   

      
      
  Moc umowna w kW 216,0 544100  
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Załącznik nr 2 do Części  II SIWZ - Istotne postanowienie 
umowy. 

 
Uwaga: Pozycje nr 6, 7, 8 dotyczą  fontann i kaskady wodnej. Fontanny i kskada 
uruchamiane są w okresie od połowy marca do 11 listopada i pracują w godzinach od 
8:30 do 22:00. 
Dodatkowo w okresie od maja do sierpnia z punktu zasilania nr 7 pobierana jest energia 
elektryczna  na cele. Jarmarku Solnego w ilości  ok. 3 000 kWh miesięcznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa punktów zasilania Lokalizacja 
Moc 

umowna 
w kW 

Szacunkowe 
zuŜycie 
energii 

elektrycznej 
na podstawie 
danych z lat 
2007 2009 w 

kWh 

Uwagi 

1 Budynek Urz ędu Miasta  Ratuszowa 13 Rozdzielnica wewnątrz 
budynku 

70,0 105 000 C21 

2 
 

Budynek Urz ędu Miasta  Ratuszowa 13 
Pokój nr 5 

Rozdzielnica wewnątrz 
budynku 

5,0 4 000 
C11 

 

3 Budynek Ratusza   Armii Krajowej 12 Rozdzielnica wewnątrz 
budynku 

 
39,0 

 
47 000 C11 

4 Budynek   ul. Kniewskiego 11 Rozdzielnica wewnątrz 
budynku 

7,0 17 000 C11 

5 Urząd Miasta ul. Ratuszowa 12 Rozdzielnica wewnątrz 
budynku 

21,0 42 000 C11 

6 Kaskada wodna ul. Gierczak Szafka pomiarowa 
ul. Rzeczna 4,0 7 000 C11 

7 Łopuskiego  Fontanna  Skwer Pionierów Szafka pomiarowa 12,0 30 000 C11 

8 Armii Krajowej  Fontanna  Park 18 Marca Szafka pomiarowa 10,0 22 500 C11 

 Grupa przyłączeniowa V Razem C21 70 kW 105,0 MWh7 67 
  Razem C11 98 kW   169,5 MWh8  
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CZĘŚĆ III  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest : 
Dostawa energii elektrycznej do  punktów zasilania oświetlenia będącego własnością 
Gminy Miasto Kołobrzeg oraz do budynków administracyjnych i obiektów małej 
architektury na leŜących do Gminy Miasto Kołobrzeg.. Punkty poboru dotyczące 
oświetlenia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do umowy. Punkty poboru naleŜą do 
grupy przyłączeniowej V, grupa taryfowa C12B. 
Punkty poboru dla budynków administracyjnych i obiektów małej architektury 
wyszczególniono w Załączniku nr 2  do umowy. Punkty poboru naleŜą do grupy 
przyłączeniowej IV i V i grypy taryfowej C21 i C11. 
Gmina Miasto Kołobrzeg dla większości punktów poboru ma zawarte umowy 
oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENERGA-OPERATOR Spółka 
Akcyjna za wyjątkiem punktów wymienionych w Załączniku Nr 1  (punkty  16, 42, 43). 
 
 W przypadku oświetlenia dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej 
w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg standardowego profilu zuŜycia do 
włączania i wyłączania oświetlenia , o łącznym rocznym czasie dostarczania energii 
elektrycznej w wysokości 4 000 godz./rok. Średnie dobowe zapotrzebowanie ok. 1,49 
MWh. 
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 544,1 MWh.  Moc 
umowna  216,0 kW.  
 

Energia elektryczna do budynków administracyjnych dostarczana w wg 
standardowego profilu zuŜycia. Szacunkowa ilość energii dla budynków 
administracyjnych wynosi: 

W taryfie C21 – 105 000 kWh (+/- 10%) 
W taryfie C11 – 110 000 kWh (+/- 10%) 
 
 Energia elektryczna do obiektów małej architektury (59500 kWh +/- 10%)) tj. 

dwóch fontann i jednej kaskady wodnej dostarczana jest w okresie od 20 kwietnia do 15 
listopada. W okresie od czerwca do końca sierpnia fontanny i kaskada pobierają energię 
elektryczną w godzinach od 8:30 do 24:00. W pozostałym okresie od 8:30 do 22:00.  

W przypadku fontann dodatkowo od zmierzchu do wyłączenia fontann włączane 
jest oświetlenie o łącznej dla obu fontann mocy 5,5 kW. 
  
  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 
3. Kod CPV pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:  

CPV – 09310000-5  
4. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. 
  
 


