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PKP  SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 
 W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. 

UL. MORSKA 350 A 
81-002 GDYNIA 

TEL. : (0-58) 721-29-29 
wew. 41-41 

           
 
 

ZNAK: SKMMU.086.14.20                          MAJ 2020 ROK 
 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 
 
 

Zatwierdzona przez: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
 
 

DNIA: 22 maja 2020 r. 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej czynnej dla  PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  znak: SKMMU.086.14.20 
 
 
UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu 
udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych 
podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy 
prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)*  
 
 
 
*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl 
  

http://www.skm.pkp.pl/
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I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.1. Zamawiający:  

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o. 

ul. Morska 350a,  

81-002 Gdynia  

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w 

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 119 000,00 

zł, nr rej. BDO 000124414 

1.2 Wykonawcy:  

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki określone w § 11  ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i 
usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych i w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

2.1. Ofertę  należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ). 
2.2.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 
2.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz. 
2.4. Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej 
następującymi napisami:  

 
WYKONAWCA: (nazwa i adres) 
 
 
 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. 

ul. Morska 350 A 
81-002 Gdynia 

pok. nr 303 

 
 
 

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY znak: SKMMU.086.14.20 
 

Energia elektryczna 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED – 18.05. 25.05. 01.06.2020 roku, godz. 10.00  
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Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia. 
 
UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert 
wariantowych ani ofert częściowych. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających. 

 
 
2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące 
potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków: 
 

Lp. Warunek Potwierdzenie spełniania warunku 

1. 
Wykonawca musi być uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – 
pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk 
z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 1 pkt 2 
Regulaminu udzielania przez PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
zamówień sektorowych podprogowych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu 

2. 
W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie- umowa regulująca ich 
współpracę.   

Pełnomocnictwo sygnatariusza 

3. 

Wykonawca musi spełniać wymagania 
określone w § 11 ust.1 Regulaminu 
udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień 
sektorowych podprogowych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi, o których 
mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

Pisemne oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające spełnianie tego warunku-  
Załącznik nr 2 do SIWZ 

4. Wypełniony Formularz  oferty. 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

5. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
Warunek kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności 
zawodowej zostanie uznany za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 
koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 

W celu potwierdzenia spełniania warunku 
dotyczącego kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, zamawiający żąda od 
wykonawcy: 
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopię aktualnej koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 
2018, poz. 755 ze zm.) 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018, poz. 755 ze 
zm.). 
 

 

UWAGA: 

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną  

w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną 

przez osobę w tym dokumencie wymienioną). 

2/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej  

z następujących form: 

a/ oryginały; 

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.1)  

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi 

aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 

których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część 

niezłączona z ofertą w sposób trwały.  

2.1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

 

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla spółki PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. do przyłączy zamawiającego  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy oraz w OPZ, będącym 
załącznikiem do Umowy. 
oznaczenie wg CPV : 09.31.00.00-5  – Elektryczność 

 
3.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w okresie od 1.07.2020 r. do 31.12.2021 r.   

IV.CENA OFERTY 
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4.1. Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY 
stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.  

4.2. Cena oferty musi obejmować: 

- wartość przedmiotu zamówienia,  

- wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio realizacji przedmiotu 
zamówienia (w tym koszty transportu), 

- wartość podatku VAT  

4.3. Waluta ceny ofertowej – PLN 

4.4. W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

 

V. ZASADY OCENY OFERT 

5.1. 

Lp. KRYTERIUM RANGA  

1. Cena oferty 100% 

 

5. 2.   

- punktacja za kryterium - CENA OFERTY - obliczona będzie wg następującego wzoru: 

 

najniższa z oferowanych cen ofertowych 

C = -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

                        cena ofertowa oferty rozpatrywanej 

 

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ. 

 

5.3. Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia.  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : 

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty 

budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Prawa zamówień publicznych, 

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą  

       liczbę punktów). 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert.  

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

7.1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 
2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 18.05. 2020  25.05  01.06.2020 r. do godz.  
10.00 w: 

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście p. z o.o. 
ul. Morska 350 a 
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81-002 Gdynia 
Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303 

 

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

7.2 Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie 
terminu na wniesienie protestu.  

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany 
jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert. 

8.2. Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8.3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

8.4. Do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest:  

p. Katarzyna Komakowska- Helińska , tel. +48 58 721 29 29 wew. 4141, adres email: 
przetargi@skm.pkp.pl 

w godzinach: 8.00 – 14.00 (od poniedziałku do piątku) 

IX.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

9.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie 
się w dniu: 18.05.2020  25.05. 01.06.2020 r. o godz.11:00 w:  

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia 

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303 

 

9.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

9.2. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.  

X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W 
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU 

10.1. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez 
Zamawiającego w: 

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia 
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Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303 
od dnia: 18.05. 2020  25.05. 01.06.2020 r.  godz. 13:00  
 

10.2. Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień 
publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 
10:00 – 12:00. 

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY. 

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 można wnieść protest do 
Zamawiającego.  

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego 
treścią. 

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.  

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi, o których mowa w art. 132  ustawy Prawo zamówień publicznych . 

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a 
także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

12.1  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000 zł 

wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.). 

12.3   Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
12.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

12.5  W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien 
oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Gdyni ul. Morska 
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350A w pokoju nr 303, natomiast kserokopię – zgodnie z pkt. 8.2.2. Instrukcji dla 
Wykonawców.  

12.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 12.1., w formie lub 
formach, o których mowa w pkt. 12.2. zostanie wykluczony z postępowania. 

12.7 Zamawiający zwraca wadium, jeżeli upłynął termin związania ofertą lub zawarto umowę w 
sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy lub 
zamawiający unieważnił postępowanie, protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub 
upłynął termin do ich wniesienia. 

12.8  Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który  
wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, lub który został wykluczony z 
postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 

12.9  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §15 ust. 2 
Regulaminu, nie złożył dokumentów o których mowa w §14  Regulaminu, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn  nieleżących po jego 
stronie. 

12.10 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY. 

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub 
poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych 
przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez 
wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo. 

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

14.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na kwotę stanowiącą 2% ceny oferty zawierającej elementy wskazane w pkt 4.2 SIWZ. 

14.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,      z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

14.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
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14.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, oraz pomniejszone o ewentualne 
kwoty zatrzymane w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia. 

14.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

14.6 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 14.2. 

14.7 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

14.8 Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że 
gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie zapłacić na rzecz 
Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, w terminie do 30 dni należności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
uprzedniej akceptacji treści dokumentu gwarancji lub poręczenia. 

XV. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU 

15.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5-11 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane 
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie 
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu 
dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby 
zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

1) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

2) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

2) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

15.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5. 

15.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. 
SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega. 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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16.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do 
Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych 
reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także 
w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w 
ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”: 

1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia; 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 
69; 

3) Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w 
Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w 
związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 
z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o 
których mowa w art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.) 

4) Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. 
Regulaminu. 

5) Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 
Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- 
przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla 
danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6) Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym 
niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO. 

8) Osoby fizyczne posiadają następujące prawa: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) 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, 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Osobom fizycznym nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

10) Zamawiający wskazuje, ż obowiązek informacyjny określony przepisami RODO 
wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób 

mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl
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trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, 
Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału 
SIWZ. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 
FORMULARZ OFERTY  

 

 
 

.............................................., dnia ................................. 
/ miejscowość/ 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: SKMMU.086.14.20 

I. DANE WYKONAWCY  

1.1 Pełna nazwa 

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

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

1.2 Adres  

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

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

1.3 Numer telefonu  ...............................................  

numer  faksu  ............................................................. 

1.4   NIP: .................................................................  

REGON: ................................................................. 

1.5. Adres poczty elektronicznej ……………………………….@............................................... 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej 
czynnej dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  znak: SKMMU.086.14.20 

 

oświadczamy, iż oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia   

za cenę netto 1 MWh …........................................ PLN (słownie złotych 
.....................................................................................………..) plus podatek VAT w 
obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto ....................................... PLN (słownie złotych: 
……................................................................................................................); 

 

* Cena oferty musi obejmować: 

• wartość przedmiotu zamówienia  

• koszty bilansowania 

• koszty akcyzy 

• wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, 

• podatek VAT 
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III. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY. 

Numer rachunku bankowego  Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał 

ewentualnych płatności 

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

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik 
numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych 
zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do 
zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy. 

3) Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz 
dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

5) Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia  i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została 
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z 
rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).  

6) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

7) Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

8) Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na ………… kolejno ponumerowanych 
stronach. 

9) Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty: 

a) ...................................................................................................................................... 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

 

.......................................................................................................................................... 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/ 
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*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 

OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy prawo zamówień 
publicznych.  

  

 

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

                  / miejscowość/ 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: SKMMU.086.14.20 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                                           
z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu. 

 
 
  
 
 

…....................................................................................................................................... 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3  
WZÓR UMOWY 

 

 
 

U M O W A  

Nr …………….. 

na 

„Dostawę energii elektrycznej dla spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z 

o.o. 

na lata 2020-2021” 

 

zawarta w dniu ………………….…. 2020 r. w Gdyni między: 

firmą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Morska 350A, 81-002 

Gdynia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku w Gdyni, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000076705, kapitał zakładowy 168 119 

000,00 zł, REGON 192488478, NIP 958-13-70-512, reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

 

firmą …………………………………. z siedzibą: ………………………………………………., 

zarejestrowaną w ………………………………………., …………. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS…………………………….., REGON 

…………………….., NIP …………………………., reprezentowaną przez: 

………………………………..., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) 

……………………………………………………prowadzącym Działalność Gospodarczą pod 

nazwą ……………………………………………. z siedzibą ……………………….., 

………………………………………………, wpisaną do  Centralnej Ewidencji i Informacji  
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o Działalności Gospodarczej, REGON ……………….., NIP: ………………., reprezentowana 

przez: 

……………………………………………………. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

 

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotów, w 

imieniu, których występują. Odpisy z właściwych rejestrów są odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 

do umowy.  

 

 

Przedmiot umowy i postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z dostawą 

(sprzedażą) energii elektrycznej dla Zamawiającego, wybranego w ramach przetargu na 

„Dostawę energii elektrycznej” (znak postępowania: SKMMU.086.14.20), do obiektów 

Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy szczegółowo określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia ……………….. r., 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 

4. Podstawą do ustalenia warunków umowy są w szczególności:  

a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm., 

dalej: Prawo energetyczne) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie 

do niniejszej umowy, 

b) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), 

i aktów wykonawczych do ustawy  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145, z późn. zm.)  

5. Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do do sieci Energa-Operator S.A. oraz PKP Energetyka SA (zwanych dalej: 

OSD), do których przyłączone są punkty poboru energii (zwany dalej: PPE) 

Zamawiającego. 
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną 

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

7. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą generalną umowę dystrybucji z OSD, do których 

przyłączone są PPE Zamawiającego lub że zawrze taką umowę przed rozpoczęciem 

świadczenia dostaw. 

8. W przypadku gdy okres obowiązywania niniejszej umowy jest dłuższy niż okres ważności 

dokumentów opisanych w ust. 6 i 7, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie później niż 

na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: 

oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej zawartej z OSD w całym okresie 

trwania umowy i zaktualizowaną koncesję na obrót energią elektryczną. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia  ……………….. r., 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do 

których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

 

Zobowiązania Stron 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków o zawarcie 

umów dystrybucyjnych z OSD, o wnioskowanych przez Zamawiającego parametrach, dla 

obiektów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, nieposiadających 

zawartych umów dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD.  

5. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy. 

6. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 4 po 

cenie w/g § 6 ust. 1 niniejszej umowy w okresie od podpisania umowy, jednak nie 

wcześniej niż od daty rozpoczęcia sprzedaży wskazanej w załączniku 4 dla każdego 

Punktu Poboru Energii do dnia 31.12.2021 r. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) rozwiązania umów z dotychczasowym sprzedawcą 

2) zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z osd  w imieniu 

zamawiającego (lista z zał.nr 4) 

3) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 umowy; 

4) przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, 

dotyczących dostarczanej energii elektrycznej; 

5) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji oraz udostępniania danych pomiarowo- 

rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową; 

6) udostępniania informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej 

pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE otrzymanych od OSD; 

7) sporządzenia raportów służących rozliczeniu świadczonej usługi wg wzoru 

stanowiącego załącznik 7. Raport za miesiąc poprzedni, objęty umową, będzie 

przesyłany do dnia 10-go następującego po nim miesiąca na adres e-mail podany w 

§13, ust. 6. w formacie xlsx. 

8) Raport musi być w uzgodnionej wcześniej formie. Przy braku możliwości wykonania 

takiego raportu przez Wykonawcę (zakładając brak niektórych danych) powinien on 

zwracać się do OSD o niezbędne dane. 

9) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej Umowy; 

10) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych PPE lub nowych 

obiektów Zamawiającego. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

umowy; 

2) 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; 

3) umożliwienia przedstawicielowi Wykonawcy dokonania odczytów wskazań liczników 

układów pomiarowo - rozliczeniowych; 

4) terminowego regulowania słusznych należności za energię elektryczną;  powiadomienie 

Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 
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zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych 

punktach poboru; 

5) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w 

szczególności o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację 

Umowy. 

6) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną w tym zmian w sposobie 

wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych PPE, w tym o 

likwidacji PPE, utworzeniu nowego PPE. 

9. Strony zobowiązują się do: 

1) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczoną energię. 

2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 

układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię; 

 

Bilansowanie handlowe 

§ 3 

1. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, 

w rozumieniu art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego i ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych na 

skutek nie dokonania bilansowania handlowego. 

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

handlowym związane z wypełnieniem umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików 

handlowych do OSD przysługują Wykonawcy. 

 

Standardy jakościowe 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami 

do ww. ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych. 
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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 

dystrybucyjnym oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych 

przez OSD nie z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 

umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych 

Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, 

w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200). 

4. Wykonawca uwzględni należytą Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio 

przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy 

bonifikata. 

 

 

Zasady dostawy energii elektrycznej 

§ 5 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje energię elektryczną do poszczególnych PPE 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Strony uzgadniają, że 

Zamawiający w trakcie trwania umowy ma możliwość włączenia do umowy PPE 

będącego jego własnością lub usunięcia z umowy PPE, którym przestał mieć prawo 

dysponowania. 

2. Przewidywana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem sprzedaży w okresie 

obowiązywania umowy wynosi 5 632,683 MWh. 

3. Podana w ust. 2 wartość wolumenu energii jest wartością szacowaną i może ulec zmianie, 

z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest stosować 

zaoferowane w ofercie ceny energii. 
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4. W przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym, a faktycznym, Wykonawca nie 

będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości 

zużytej energii. 

5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla PPE 

wymienionych w załączniku nr 4 określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie 

usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

6. Energia elektryczna nabywana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na 

potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem w 

rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne. 

 

Ceny i stawki opłat 

§ 6 

1. Szacowana przez zamawiającego ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej, o której mowa 

w § 5 ust 2, stanowi równowartość kwoty : 

1) Netto: ……………………………… zł (słownie złotych : 

……………………………………..) 

2) VAT : ……………………………… zł (słownie złotych : 

……………………………………..) 

3) Brutto : ……………………………… zł (słownie złotych : 

……………………………………..) 

 

2. Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia 

wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych 

ilościach. Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż 

te wynikające z faktycznej ilości zużytej energii. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) 

planowanego zużycia nie będzie skutkował  dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, 

poza rozliczeniem za faktycznie zużytej, a ilość energii wg cen określonych w dokumentacji 

przetargowej.  

3. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie jako 

iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej dla określonej grupy taryfowej, 

ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych wykonawcy przez OSD oraz jednostkowe ceny 

netto energii elektrycznej określonej w ofercie przetargowej:  
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Dostawa  

energii 

elektrycznej 

dla taryfy : 

Strefa 

Szacowane 

zużycie energii 

elektrycznej 

Strefa 1 

 

[MWh] 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

1 MWh 

Strefa 1 

 

[zł/MWh] 

Wartość 

netto 

 

[zł] 

 

(kol.2 x 

kol.3) 

 

Podatek 

VAT 

 

[zł] 

 

Cena 

brutto 

 

[zł] 

 

(kol. 4 + 

kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

B21 1 129,360  

  

 

C11 1 1 541,771  

  

 

C12A 1 7,179  

  

 

C12A 2 213,661  

  

 

C12b 1 0  

  

 

C12b 2 108,306  

  

 

C21 1 3 510,260  

  

 

C22a 1 0  

  

 

C22a 2 26,449  

  

 

C22B 1 52,818  

  

 

C22B 2 42,879  

  

 

Suma 

końcowa 

 
5 632,683  

  
 

 

4. Wskazane ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej podane w ust. 4  zawierają 

stawkę podatku akcyzowego oraz opłatę handlową, obowiązują w okresie począwszy od 
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dnia następującego po dniu skutecznego rozwiązania umów z dotychczasowym Sprzedawcą 

energii elektrycznej dla poszczególnych PPE Zamawiającego do dnia  31.12.2021 r. 

5. Ceny określone w ust. 1 obowiązują również dla obiektów Zamawiającego dołączonych w 

trakcie trwania Umowy. 

6. Każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot zostanie doliczony podatek 

VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

Rozliczenia 

§ 7 

1. Odczyty liczników oraz rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie 

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, określonym w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji przez wystawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur VAT. Za wykonanie 

dostawy energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za okres rozliczeniowy w 

terminie do 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD danych pomiarowych. 

2. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 

dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego 

w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego. 

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

rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie 

należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty 

danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca 

dokona korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Zamawiającemu według poniższych 

zasad: 

1) Korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3, obejmie 

cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości 

lub błędy; 

2) Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, jest wielkość 

błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi 

przekazanymi Wykonawcy przez OSD; 

3) Jeżeli określenie błędu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 nie jest możliwe, podstawę do 

wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres 

doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych 

przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona 



24 

 

przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta VAT. W przypadku, gdy nie jest możliwe 

prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni 

okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba 

jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii 

elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w następnym 

okresie rozliczeniowym; 

4) Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych 

na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu; 

5) Niedopłata wynikająca z korekty płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym na fakturze 

korygującej. 

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawi dla 

Zamawiającego fakturę VAT zbiorczo dla wszystkich PPE. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca, z własnej winy, nie przeprowadzi w terminie podanym 

w załączniku nr 4 w kolumnie „Data rozpoczęcia sprzedaży” zmiany Sprzedawcy z uwagi 

na niedotrzymanie terminu zgłoszenia zmiany Sprzedawcy poniesie karę w  wysokości 

różnicy pomiędzy opłatami naliczonymi przez sprzedawcę rezerwowego a opłatami 

naliczonymi według stawek z niniejszej umowy. 

 

Płatności 

§ 8 

1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Wykonawca obciąży Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

4. O zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

§ 9 
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1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego PPE w przypadku 

nie uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych 

należności związanych z dostarczaniem tej energii, na zasadach i w przypadkach 

określonych Prawem energetycznym. 

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

z zapłatą za pobraną energią elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, 

pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności 

w terminie 14 dni od powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania 

sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

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

na wniosek Wykonawcy nastąpi bezzwłocznie 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, obowiązujących przepisów, w tym Prawa energetycznego i Kodeksu cywilnego.  

 

Okres obowiązywania Umowy 

§ 10 

1. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.  

2. Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych PPE nastąpi z dniem określonym 

w załączniku nr 4 do umowy, nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu 

dotychczasowych umów dostaw energii oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury 

zmiany Sprzedawcy. 

3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla nowych punktów poboru nastąpi nie 

wcześniej  niż z dniem zawarcia umowy z OSD dla danego punktu zamawiającego. 

 

 

 

Rozwiązanie Umowy 

§ 11 

1. Umowa może być rozwiązana: 
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1) przez Zamawiającego za uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonania, lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę: 

a) w szczególności dotyczy to wypadków gdy: 

a. otwarto likwidację Wykonawcy, 

b. Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu, 

c. Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została 

uznana, 

d. Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję 

lub zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, 

koncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, oraz nie 

wykonuje innych obowiązków przewidzianych w umowie. 

2) ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy 

jedna ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki 

niniejszej Umowy; 

3) za porozumieniem Stron. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny 

podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest 

energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie 

z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbioru energii wymienionych w załączniku 

nr 4 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, w przypadku 

zamknięcia lub likwidacji obiektu, oraz w przypadku innych zmian własnościowych 

powodujących niemożliwość realizacji dostawy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

zobowiązań z niej wynikających do czasu trwania umowy. 

6. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez jedną ze 

Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego 
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wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki umowy. 

7. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez jedną ze 

Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy na 

skutek wypowiedzenia następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, że 

Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania umowy.  

8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych należności 

i wynikających z niej zobowiązań za wykonaną dostawę energii elektrycznej.  

9. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na 

inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego 

dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku 

cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

10. Zgodnie z art. 145 ustawy pzp w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w 

terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

 

Zmiany postanowień Umowy 

§ 12 

1. Zastrzega się możliwość zmiany treści umowy w oparciu o przesłanki zawarte w art. 144 

ustawy Pzp jak również w przypadkach określonych poniżej: 

1) w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. prognozowanej wielkości zużycia 

energii elektrycznej wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia/zwiększenia) liczby 

miejsc dostarczenia energii elektrycznej (np. punktów poboru, przyłączy). 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub ustawowej 

zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany innych 

przepisów prawa mających wpływ na cenę energii jeśli zmiana ceny jest niezależna od 

Wykonawcy, o wartość wynikającą z tych zmian. W takim przypadku, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić uzasadniony wniosek, w którym wykaże faktyczny wpływ 
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tych zmian, wynikających ze zmiany prawa na koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

3) Ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia 

postępowania, m. in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i 

uwarunkowaniami wewnętrznymi zamawiającego. 

4) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5) Wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

6) Zmiany podmiotowe 

a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec 

Wykonawcy. 

b) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując 

wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach 

nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z 

postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w 

postępowaniu. 

c) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie 

szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na 

warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki 

wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na 

potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie 

odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, 

które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania 

obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 

7) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy 

8) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 

a) Zmiana parametrów i danych danego przyłącza: tj. mocy, taryfy, danych adresowych 

i nr licznika, 
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b) zmiana adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania powyższego 

obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub numer faksu, 

uważana jest za doręczoną; 

c) zmiana w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, 

adresów; 

d) zmiana osób reprezentujących strony 

2. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być dokonana na piśmie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Strony zobowiązują się, że informacje uzyskane w wyniku realizacji umowy, które dotyczą 

działalności prowadzonej przez drugą Stronę, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

podlegają ochronie i zostaną zachowane w tajemnicy. Wykonawca, w trakcie wykonywania 

zamówienia jak i po jego zakończeniu zachowa w tajemnicy informacje na temat 

Zamawiającego zdobyte przez niego w trakcie wykonywania umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, podanych 

dobrowolnie, przez Zamawiającego dla potrzeb wywiązania się z umowy. Zgoda obejmuje 

również przetwarzanie danych w przyszłości. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany 

o celu zbierania swoich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz możliwości ich 

poprawiania. 

3. Niepowiadomienie o zmianie adresu skutkuje domniemaniem, że przesłane na dotychczasowy 

adres pisma i listy polecone zostały doręczone 7 dnia od dnia nadania przesyłki w urzędzie 

pocztowym. 

4. Wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać na drodze negocjacji. 

5. Jeżeli polubowny sposób nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, strony uzgadniają, iż 

wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, jest ………, e-mail:  

………, tel. : ……………., fax.: ……………………, 

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy, są:  ………, e-mail: 

………………………, tel: ………………  

8. Strony zastrzegają sobie prawo upoważnienia do kontaktów z Wykonawcą również innych osób 

niż wskazane w ust 6 i 7 umowy. 

mailto:p.nockowski@modlinairport.pl
mailto:k.królik@energiapolska.com.pl
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9. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę wskazanych w ust 6 i 7 umowy 

przy realizacji umowy, strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadomienia 

się na piśmie o dokonanej zmianie. Zmiana wywołuje skutki z chwilą doręczenia zawiadomienia 

o zmianie, drugiej stronie. 

10. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. Strony ustalają następujący sposób dokonywania zawiadomień: 

1) adres Zamawiającego do doręczeń:  

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

81-002 Gdynia, ul. Morska 350A 

Tel.: +48 58 721 29 11, Fax.: 58 721 29 91 

2)  adres Wykonawcy do doręczeń:  

……………………………… 

……………………………… 

Tel.: +48 ………………, Fax.: +48 ……………….. 

3) Nie powiadomienie o zmianie adresu przez stronę skutkuje domniemaniem, że przesłane 

listem poleconym pisma na ostatni adres zostały doręczone. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

12. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu 

cywilnego; Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi. 

13. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Dokumenty rejestracyjne Zamawiającego, 

Załącznik Nr 2 – Dokumenty rejestracyjne Wykonawcy,  

Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik Nr 4 – Lista obiektów objętych umową oraz harmonogram wypowiadania umów, 

Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo, 

Załącznik Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załączbnik Nr 7 – Wzór raportu 

Zamawiający                     Wykonawca 

…………………………………     …………………………… 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Pełnomocnictwo ……………………….. 

 

Pełnomocnictwo nr: 

 

……………… z siedzibą w ……………….  

NIP: …………………………………………… 

 

reprezentowana przy niniejszej czynności przez:  

…………………. 

zwaną dalej Zamawiającym  

 

udziela pełnomocnictwa na rzecz: 

 

................................................... z siedzibą: ...............................................  reprezentowaną 

przez: 

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

……………,  

Wybraną w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie niniejszej umowy do dokonania w 

imieniu i na rzecz  Zamawiającego następujących czynności dla punktów poboru energii zawartych 

w Załączniku nr 4: 

 

1. zgłoszenia Umowy właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji , 

 

2. złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 

usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej 

zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy, 

 

3. wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy 

energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych zgodnie z harmonogramem 

wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy, 

 

4. zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru 

skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemy 

Dystrybucyjnego, 

 

5. reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, 
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6. dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których 

mowa w pkt od 1 do 5. 

 

 

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo może być w 

każdej chwili odwołane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego przez 

Zamawiającego na adres Pełnomocnika. 

 

Podpis    
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB 14 RODO 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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). 
2 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 Oświadczenia.  
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