
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/15/2019 

S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Prowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) 

NA DOSTAWĘ PN. 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE 

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ZATWIERDZAM: 

Prezes Zarządu 

Emilia Tulin 

Rawa Mazowiecka, listopad 2019 r. 



DZIAŁ I – DANE OGÓLNE 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

Telefon: +48 46 815 40 55 

Faks: +48 46 814 24 24  

Internet: www.zgoaquarium.pl 

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl  

2. Tryb udzielania zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „ustawą pzp”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp. 

2.3. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  

3. Oznaczenie Wykonawcy. 

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1. Przedmiot zamówień wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot:  09000000-3 – produkty naftowe, paliwa, energia elektryczna 

i inne źródła energii 

Dodatkowe przedmioty:  09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna 

i jądrowa 

09310000-5 – elektryczność 

4.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów  

Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 

ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 

do SIWZ. 

4.3. Zamawiający prowadzi działalność obejmującą: gospodarkę odpadami 

tj. Zakład ZGO Pukinin (adres: Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka) oraz 

działalność sportowo – rekreacyjną tj. AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: 

http://www.zgoaquarium.pl/


ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka) i zawrze jedną umowę wynikającą 

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zakup energii elektrycznej, przy czym faktury winny być 

wystawiane oddzielnie dla każdej lokalizacji. 

4.4. Zamawiający oświadcza, że: 

a) procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się 

po raz kolejny; 

b) dla obiektu AQUARIUM Centrum Fit Rawa zawarł umowę sprzedaży energii 

elektrycznej z Elektra SA, obowiązującą do 31-12-2019 r. oraz umowę 

świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA na czas nieokreślony; 

c) dla obiektu Zakład ZGO Pukinin zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej 

i świadczenia usługi dystrybucji z PGE Obrót SA, wypowiedzianą z dniem 

31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ; 

d) układ pomiarowo–rozliczeniowy PPE w taryfie B23 jest dostosowany do zasady 

TPA; 

e) wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPE 

w postaci pliku MS Excel. 

f) Spółka na terenie Zakładu ZGO Pukinin posiada mikroinstalację fotowoltaiczną 

zawierającą: mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 10 KWp, panel słoneczny o 

mocy 1,5 KW oraz turbinę wiatrową o mocy 0,4 KW. Z dniem 31.12.2019 r. 

instalacja będzie odłączona od sieci OSD i będzie pracowała wyłącznie na 

potrzeby wewnętrzne ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

4.5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, 

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 2 027 517 kWh - załącznik nr 1 

do SIWZ. 

4.6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter 

orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej 

przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie 

odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych. 

4.7. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania 

przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany 

jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2020 r. 

4.8. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz 

w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie 

wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub 

większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od 

wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować 

zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od 

Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą 



ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo 

parametrów technicznych PPE. 

4.9. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym 

integralną część niniejszej SIWZ. 

4.10. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

5. Rodzaj zamówienia. 

Dostawa 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy. 

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

6.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

6.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

6.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia 

do 31.12.2020 r. Wykonywanie umowy nie może się rozpocząć przed skutecznym 

rozwiązaniem umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię 

elektryczną oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany Dostawcy w OSD. 

8. Informacje uzupełniające 

8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7. 

8.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8.5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, 

przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 



8.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz 

prowadzenia aukcji elektronicznej. 

8.7. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono 

dialogu technicznego. 

8.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

8.9. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp. 

9. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:  

9.1. nie podlegają wykluczeniu; 

9.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 

posiada: 

1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy; 

2) zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

PGE Dystrybucja SA, na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii 

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD, do obiektu 

Zamawiającego, co najmniej do 31.12.2020 r.; 

9.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

Zamawiający nie określa ww. warunku. 

9.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże że: Zamawiający nie określa ww. warunku. 

Ocena niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania, nastąpi na 

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 SIWZ. 

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp. 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) 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 (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 243 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 



Ocena niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania, nastąpi na 

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 SIWZ. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców 

wyłącznie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W związku 

z tym Wykonawca do oferty załącza zał. Nr 2, 3, 4 do SIWZ. 

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca: 

- nie podlega wykluczeniu; 

- spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniach o których mowa powyżej (załącznik nr 3 i nr 4).  

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa powyżej, (załącznik nr 3 i nr 4) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje ich spełnianie oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa również oświadczenie 

podwykonawcy o którym mowa powyżej (załącznik nr 3 i nr 4), o ile jest on znany 

na etapie składania oferty. 

11.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów, takich jak: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy; 



3. Oświadczenie, Wykonawcy, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej 

przedmiotowego zamówienia będzie posiadał umowę z lokalnym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja SA, na podstawie której można 

prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

tego OSD do obiektu Zamawiającego, co najmniej do 31.12.2020 r. (załącznik 

nr 6 do SIWZ). 

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 

składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych. 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (załącznik nr 5). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

11.4. Wykonawcy, stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. 

11.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załącznik 

nr 3 i nr 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w  postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

11.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Przed 

podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

przedmiotowe zamówienie publiczne. 

11.4.3. Wspólnicy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

11.4.4. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału Wykonawcy 

w postępowaniu dla wszystkich Wykonawców wspólnie (łącznie). 

11.4.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 

11.4.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne sporządzając ofertę 

wraz z załącznikami w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” winni wpisać dane 

dotyczące wszystkich członków konsorcjum albo przynajmniej lidera konsorcjum, 

jeżeli z innych dokumentów złożonych zamawiającemu wynika jaki jest skład 

konsorcjum. 



11.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższych 

ppkt. 11.2.1) składa: 

11.5.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11.5.2. Dokument, o którym mowa w powyższym ppkt. 11.5.1 a) powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

11.5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt. 11.5.1. - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 11.5.2 stosuje się odpowiednio. 

11.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

11.6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11.7. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  



12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

12.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w 

dokumentów oraz informacji faksem, drogą elektroniczną, pod warunkiem 

niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje powinny być kierowane na adres e-mail: przetargi@zgoaquarium.pl 

12.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując  swoje zapytania  

na  piśmie  pod  adres: ZGO Aquarium Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa 

Mazowiecka. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 46 814 24 24 lub 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@zgoaquarium.pl pod warunkiem 

niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania 

własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą), przy czym wymaga się, aby e-mail 

zawierał „zeskanowaną” treść zapytania, opatrzoną podpisem upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy (w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji 

umożliwiającej edycję. 

12.3. Zamawiający niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 12.3, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ppkt. 12.3.  

12.6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

12.7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wykonawcom, którym 

przekazano siwz oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zgoaquarium.pl. Zamawiający przedłuży w razie konieczności termin 

składania ofert, w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia 

w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.  

12.8. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe, lub 

wariantowe nie będą rozpatrywane. 

12.9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

- pod względem merytorycznym: Łukasz Wasilewski tel. 46 814 24 24. 

mailto:przetargi@zgoaquarium.pl
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- pod względem formalnym: Katarzyna Mirowska tel. 46 814 24 24. 

13. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. Termin związania ofertą. 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 

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

ofert. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

Na ofertę składają się: 

a) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy; 

b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu; 

c) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 

z postępowania; 

d) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, 

to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

15.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.3. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy przygotować 

ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

15.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

15.5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy. 

15.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

15.7. Oferta Wykonawcy musi być podpisana, natomiast każda zapisana strona oferty musi 

być ponumerowana kolejnymi numerami oraz parafowana. Wszelkie poprawki lub 



zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

15.8. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

15.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

15.10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane. 

a) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. 

b) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 

mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 

jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.  

Nadto, zamawiający informuje, iż oczywiście bezpodstawne zastrzeżenie 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać potraktowane jako 

czyn nieuczciwej konkurencji i stanowić podstawę odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 



Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie 

(art. 86 ust. 4 ustawy). 

15.12. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych 

i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być 

oznaczone pieczęcią Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

15.13. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Nie otwierać przed godziną 09:05 dnia 22.11.2019 r. 

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie na 

stronie internetowej Zamawiającego (www.zgoaquarium.pl) zawartość folderu 

dotyczącego przedmiotowego postępowania w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych pytań, odpowiedzi, wyjaśnień dotyczących ogłoszenia 

o zamówieniu lub SIWZ, albo innymi wprowadzonymi informacjami. Za 

zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 

16. Miejsce i termin składania ofert. 

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., 

ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, do 22.11.2019 r. do godz. 09:00 

16.2. Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane. 

16.3. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie złożona po w/w terminie wówczas Zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę Wykonawcy 

po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

17.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka – sala konferencyjna na 

parterze budynku o godz. 09:05 w dniu 22.11.2019 r. 

17.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.5. Po otwarciu każdej z ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 

adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dot. 

ceny oferty. 

17.6. Zgodnie z art. 86 ust 5 niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1. Wartość brutto zamówienia oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu ceny 

jednostkowej brutto za energię czynną całodobową w zł/kWh określoną w 

Formularzu ofertowym, oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w 

Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

18.2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem 

ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

18.3. Wartość brutto zamówienia zawarta w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.4. Ceny jednostkowe netto/brutto za energię czynną całodobową w zł/kWh muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

18.5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w złotych polskich. 

18.6. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu 

składania oferty. 

18.7. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) za energię czynną podana 

w formularzu ofertowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

18.8. Cena jednostkowa brutto za energię czynną będzie podlegała zmianie wyłącznie 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

18.9. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane 

z wykonaniem zamówienia. 

18.10. Cena nie podlega waloryzacji. 

18.11. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, w uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) 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.  

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. c, jego oferta zostanie odrzucona przez 

Zamawiającego. 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert. 

19.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów 

(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

 



Lp. Nazwa kryterium Waga w % Punkty 

a)     Cena (C) 100 max. 100 

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt. 

Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) 

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez 

członków komisji przetargowej. 

Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny 

ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, 

według wzoru: 

C = (Cmin / Cx ) x 100 pkt. 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert  

Cx - cena oferty badanej 

19.2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

19.3. Ocenie będą podlegały tylko oferty nieodrzucone. 

19.4. Dla porównania ofert będzie brana łączna cena brutto zamówienia wynikająca 

z formularza ofertowego. 

19.5. Oferta Wykonawcy niewykluczonego, nie podlegająca odrzuceniu oraz która uzyska 

największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza. 

19.6. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia zostały określone w SIWZ. 

19.7. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie 

ofert dodatkowych. 

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

20.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę. 



20.3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została 

złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy 

o zamówienie publiczne. 

20.4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców zgodnie z art. 92.pzp. 

20.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 

b) na stronie internetowej zamawiającego. 

20.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

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

przed upływem terminu składania ofert; 

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

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 

na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi 

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

20.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 pzp w terminie 

o którym mowa w art. 94 pzp. 

20.9. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony w informacji o wynikach 

postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez 

któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

20.10. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecić  część usługi Podwykonawcom, 

zobowiązany on będzie do przekazywania Zamawiającemu, nie później niż 2 dni 

przed ustaloną datą rozpoczęcia realizacji usługi przez podwykonawcę, umów z 

podwykonawcami, z których wynikać będzie przynajmniej zakres rzeczowy i 

wartościowy podzielonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak 

za własne działania lub zaniechania” 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

21.1. Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik 

do Specyfikacji. 

21.2. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, 

który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

21.3. Umowa na sprzedaż zawarta z Wykonawcą będzie zawierać zapisy ze wzoru umowy 

stanowiącego integralną część dokumentacji przetargowej (załącznik nr 7 do 



SIWZ). Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których 

mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

– prawo zamówień publicznych. 

24. Informacja o udzieleniu zaliczek. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

25. Postanowienia końcowe. 

25.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  

25.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa 

w art. 38 ust.3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu 

25.3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

25.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

25.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

25.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość 

żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym 

wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

25.7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

25.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25.9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  



 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, 

zwana dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Zakup energii 

elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” znak sprawy ZP/15/2019; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
*
; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 



* 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. 



 

DZIAŁ II – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik Nr 2 – Formularza ofertowy 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 

z postępowania 

5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD 

7) Załącznik Nr 7 – Wzór umowy + pełnomocnictwo 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: 

……………..…………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………………… 

NIP: ……….…..……………………………………………………………………..…. 

REGON: ….……..……………………………………………………………………… 

Nr. tel/fax.: ..……………………………………………………………………………. 

Email: ………..…………………………………………………………………………. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Oświadczamy, że będziemy realizować dostawę pn. „Zakup energii elektrycznej dla 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”  numer sprawy: ZP/15/2019, w terminie 

od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem postanowienia pkt 7 SIWZ. 

4. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup 

energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” numer sprawy: 

ZP/15/2019, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za: 

Składniki 

opłat 

Cena netto za 

energię 

czynną  - 

całodobową w 

zł/kWh 

Wartość VAT 

Cena brutto za 

energię czynną  

- całodobową w 

zł/kWh 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

na energię  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Wartość brutto 

zamówienia 

w zł 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

Energia 

elektryczna 
   2.027.517 kWh 

 

 Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.  

 cena netto/brutto za energię czynną całodobową w zł/kWh powinna być podana w formie 0,0000 zł tj. z dokładności do czterech 

miejsc po przecinku; 

 wartość brutto zamówienia powinna być podana w formie 0,00 zł tj. z dokładności do dwóch miejsc po przecinku; 

Wartość brutto zamówienia: ………………………….………….………………. zł 

(słownie: ……………………………………………………...….……………………) 

5. Wartość brutto oferty w pkt 4 oblicza się z zastosowaniem iloczynu ceny 

jednostkowej brutto za energię czynną  - całodobową w zł/kWh oraz szacowanego 

zużycia energii (kWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. 



6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

7. Oświadczamy, że wartość zamówienia (z podatkiem VAT) podana w pkt. 4 jest ceną 

faktyczną na dzień składania oferty.  

8. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 

podana w formularzu ofertowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

9. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu ofertowym 

będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

10. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

1. …………………………………….……… email, Tel/faks: ………………………. 

2. ……………………………………………. email, Tel/faks: ………………………. 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, Imię ................................................................................................................. 

Stanowisko ....................................................................................................................... 

Telefon .............................................Fax. .......................................email........................ 

 

11. Oświadczenia Wykonawcy. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie. 

4) Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcy*. 

Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć następujące czynności niniejszego 

zamówienia. 

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy jeśli znany 

1. 
  

2. 
  

Za roboty powierzone podwykonawcom odpowiadamy jak za własne. 

5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 



6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7) Oświadczam, że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), [żadna 

z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*: 

    Lp. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od Do 

1. 
   

2. 
   

 

8) Oświadczam, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). 

9) Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, przedstawimy dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 



11) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze 

zm.). 

Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług: ……………………………………………………………………. 

Wartość ww. towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi: 

………….………….. PLN. 

12) Złożenie oferty 

Ofertę niniejszą składamy na……….…… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

13) Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną 

część naszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………….. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

    (Podpis i pieczęć wykonawcy)
 

 

______________________________ 

1) rozporządzenie 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).  

* nie potrzebne skreślić 

** 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 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



  

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” (numer sprawy: 

ZP/15/2019), prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w SIWZ, Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW*: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w …………………………………………...……….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

…………………..…………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………,

w następującym zakresie: …………………………………………………….…………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

*uzupełnić w przypadku gdy dotyczy 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ  -  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”, (numer sprawy: 

ZP/15/2019), prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

 



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, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…

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

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Wykonawca: 

………………………………....……………

………………………………………………

……………………………………….…….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………….……… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii 

elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” (numer sprawy: ZP/15/2019), prowadzonego 

przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadcza, że: 

 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zmianami)* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zmianami), 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku 

złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące 

między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY 

 

Wykonawca: 

………………………………....……………

………………………………………………

……………………………………….…….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………….……… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie (numer sprawy: ZP/15/2019) pn.:  

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Oświadczamy, iż na dzień ……………… posiadamy aktualną umowę z PGE Dystrybucja SA 

obowiązującą do ……………………... i umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej  PGE Dystrybucja SA do obiektów Zamawiającego. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

 

              ………………………………………… 

                                                                  (Podpis i pieczęć wykonawcy)



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY 

UMOWA ZP/15/2019 

zawarta w Rawie Mazowieckiej, w dniu …………. 2019 r. pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000296935 NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

Prezes Zarządu – Emilię Tulin 

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

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

………………………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (t.j. Dz. U. 2018 

poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

Dostawa energii elektrycznej, zwana w dalszej treści umowy „sprzedażą” energii elektrycznej 

odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.,zwanej dalej „Prawo energetyczne”), 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej dalej 

„Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej 

Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do PGE 

Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający będzie miał podpisaną 

umowę o świadczenie takich usług co najmniej do 31.12.2020 r. i umożliwiającą 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie 

warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 

………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 



 

3. Wykonawca ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

Oświadczenie o posiadaniu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD, stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 

ze zm.). 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 oraz w ilości wskazanej w tym 

załączniku, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, 

b. prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń, 

c. udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od 

właściwego OSD, 

d. terminowego dokonania zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD, 

e. złożenia w imieniu Zamawiającego oświadczenia o nieprzedłużaniu obowiązującej 

umowy elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą lub złożenia oświadczenia 

o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej 

i świadczenia usług dystrybucji, zgodnie z warunkami tych umów, na podstawie 

załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, 

f. doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy dystrybucyjnej, 

zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 1 do 

umowy), tj. w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów 

i przedłożenia Zamawiającemu do podpisania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

b. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

c. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii, 

d. powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 

elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru, 

e. przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, 

w szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej, mających wpływ na 



 

realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz 

z podaniem jego numeru. 

4. Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz 

zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii 

elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do: 

a. informowania o okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię, 

b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

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

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 40 Prawa energetycznego, bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii 

elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń 

różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości 

określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe w rozumieniu art. 3 ust. 40 Prawa energetycznego. 

3. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików 

handlowych do OSP, przysługują Wykonawcy. 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie 

oraz awarii sieciowych wchodzących w zakres odpowiedzialności OSD, jak również 

z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD niezawinionych przez Wykonawcę. 



 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie 

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

§ 5 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, 

zasilanych z sieci Sn i Nn wymienionych w załączniku nr 1: 

w wysokości: 

netto       (słownie …………………………………………...………….),  

plus podatek VAT w wysokości zł ………………..     , 

brutto       (słownie ………………………………………...……………), 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z przyczyn  

formalno-prawnych, z zastrzeżeniem granicznego terminu do 31-12-2020 r. 

3. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

§ 6 

Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną, dostarczoną do obiektów 

Zamawiającego, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odbywać się będą 

w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD w przekazanych Wykonawcy danych pomiarowo-

rozliczeniowych. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy 

w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej, na 

podstawie wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych, przekazanych Wykonawcy 

przez OSD w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za energię elektryczną 

zostaje powiększone o podatek VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej 

energii elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za 

pobraną energię elektryczną na podstawie faktury, wystawionej na podstawie 

skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych Wykonawcy przez 

OSD. 



 

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem 

płatności określonym na 30 dni od daty wystawionej prawidłowo faktury. 

§ 7 

Płatności 

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

bankowego wierzyciela. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od 

daty otrzymania faktury. 

4. W przypadku wystąpienia nadpłaty powstałej przy regulowaniu zobowiązań przez 

Zamawiającego, Wykonawca w następnym okresie rozliczeniowym pomniejszy 

wartość faktury o wysokość nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona 

podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT. 

5. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

6. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go 

z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

7. Płatnikiem podatku VAT jest ZGO AQUARIUM Spółka z o.o., z siedzibą 

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20; NIP: 8351567630 

8. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej zgodnie z regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej 

dostępnym na stronie www.zgoaquarium.pl. 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nieuiszczenia 

przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych z dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka 

z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu 

płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych 

i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 

Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej 

i wypowiedzenia Umowy. 



 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 

01-01-2020 r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia 

do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej 

umowy, a także z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy 

o świadczenie usług dystrybucji, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01-01-2020 r. 

do dnia 31-12-2020 r. 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

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

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw 

wynikających z niniejszej umowy. 

 3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli jest to podyktowane interesem publicznym. 

§ 11 

Opóźnienie zgłoszenia umowy do OSD 

1. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w zgłoszeniu umowy do OSD, skutkującego 

opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji umowy i sprzedażą energii elektrycznej na rzecz 

Zamawiającego przez Sprzedawcę Rezerwowego, Wykonawca pokryje różnicę 

pomiędzy kosztem pobranej energii elektrycznej liczonym według ceny zatwierdzonej 

przez URE dla Sprzedawcy Rezerwowego, a kosztem energii liczonym według ceny 

określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Dotyczy to wszystkich PPE ujętych 

w załączniku nr 1 do SIWZ i całego okresu sprzedaży Zamawiającemu energii przez 

Sprzedawcę Rezerwowego, do chwili przejęcia sprzedaży przez Wykonawcę. 



 

2. Różnica w koszcie pobranej energii czynnej będzie obliczona osobno dla każdego PPE 

i zgodnie z jego grupą taryfową oraz nie będzie uwzględniać opłat wynikających z usługi 

dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Na podstawie każdej faktury wystawionej Zamawiającemu przez Sprzedawcę 

Rezerwowego, Zamawiający dokona wyliczenia różnicy kosztów, o których mowa 

w ust. 1 niniejszej umowy i wystawi Wykonawcy notę obciążeniową w wysokości 

równej różnicy kwot netto, pomiędzy fakturą wystawioną przez Sprzedawcę 

Rezerwowego, a kwoty jaka byłaby należna przy uwzględnieniu ceny określonej w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 będzie 

płatna w terminie 30 dni od dnia wystawienia, a w przypadku opóźnienia płatności 

Zamawiającemu będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że z tytułu przedterminowego zerwania umowy wprowadzają kary 

umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% iloczynu 

dotychczasowego średniego wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w okresie 

rozliczeniowym i liczby okresów rozliczeniowych, jakie pozostały do końca umowy 

(31-12-2020 r.), 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% iloczynu 

dotychczasowego średniego wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w okresie 

rozliczeniowym i liczby okresów rozliczeniowych, jakie pozostały do końca umowy 

(31-12-2020 r.), 

3) Średnie wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym stanowi iloraz sumy wszystkich 

dotychczasowych wynagrodzeń Wykonawcy od dnia podpisania umowy do dnia 

odstąpienia umowy i liczby okresów rozliczeniowych, 

3. Zamawiający w związku z naliczeniem kar umownych wystosuje notę obciążeniową za 

każdą naliczoną karę umowną. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 13 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu 

zamówienia, tj. 

a. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. 

ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii 

elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych 

obiektów niewskazanych w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw 



 

energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. 

Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy. 

2. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do 

podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. Powyższa 

zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Zmianę terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom w chwili 

zawarcia umowy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania dotychczasowych umów o sprzedaż 

energii elektrycznej. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił na rzecz Wykonawcy żadnych innych opłat poza 

wymienionymi w umowie, w tym ewentualnych opłat i warunków wynikających 

z wewnętrznych regulaminów Wykonawcy. 

§ 15 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

2. Do rozstrzygania sporów właściwy miejscowo będzie Sąd wg siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo, 

- Załącznik nr 2 - SIWZ i oferta Wykonawcy, 

- Załącznik nr 3 - Umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD, 
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Klauzula informacyjna dla kontrahentów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: 

AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 

814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości 

wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży 

takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 



 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZP/15/2019 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy *:…….………………………………………………………… 

Adres zameldowania / Adres siedziby firmy*:………………………………………………… 

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

Seria i nr dowodu osobistego*:………………………………………………………..………... 

PESEL*: ……………………………………………………………………………………..…….. 

NIP:…………………………………………………………………………………………………..  

Ja/My niżej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………….…do: 

1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 

z ……………………………………………………..……………………....... umowy 

sprzedaży energii elektrycznej, 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub złożenia oświadczenia 

o nieprzedłużaniu obowiązującej umowy elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą, 

zgodnie z warunkami tych umów, 

3. przygotowania stosownych dokumentów i dokonania uzgodnień w celu zawarcia przez 

Zamawiającego  umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy 

z dystrybutorem, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgłoszenia zmiany sprzedawcy, o którym mowa w pkt. 1, 

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie 

zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia 

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

do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. Mocodawca zrzeka się prawa do 

odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione jest łączącym Mocodawcę 

i ………………………………………………………..……………stosunkiem prawnym. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 
 

* - niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, PESEL podać w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych 


