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ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres:    ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
E-mail:    mosir@mosir.org.pl 
Strona www:   http://www.mosir.org.pl/ 
Strona BIP:   https://bip.mosir.org.pl/ 
Adres skrzynki ePUAP:  /MOSiR_MM_Spolka/SkrytkaESP 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00 

 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023 

 

ZNAK POSTĘPOWANIA: D.251.01.2023 
 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie podstawowym bez negocjacji o 
wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
 
 

Opracował:                                                                                                                                 Zatwierdzam 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Płochocki Prezes Zarządu Spółki 
Mińsk Mazowiecki, dnia 19 stycznia 2023 r. 

 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 
 
 
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”, informuję, 
że:  
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1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku 

Mazowieckim (05-300); 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@mosir.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii 

elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. 

w roku 2023, nr D.251.01.2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w 
związku z realizacją tego zadania; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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,  

 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z realizacją w/w zadania;  

 w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r, poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy; 

6. 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; 

 określonym w innych przepisach związanych z realizacją w/w zadania; 
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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;  

9. 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. 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania 
Nazwa Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres:    ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Telefon:    +48 (25) 752 24 46 
Faks:    +48 (25) 752 24 46 
REGON:     386353280 
NIP:      8222381691 
KRS:     0000852172 
E-mail:    zamówienia@mosir.org.pl 
Strona www:   http://www.mosir.org.pl/ 
Strona BIP:    https://bip.mosir.org.pl/ 
Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00 

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2   
 
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2   
 

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Grzegorz 

Perkowski. 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do 

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2  

Pod wyżej wskazanym adresem udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6ab2bd1c-957e-

11ed-b4ea-f64d350121d2 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe 

informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy 

e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 
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9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 

10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane 

w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 

komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za 

pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 

wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji 

umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj 

załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju 

podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 

zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie 

tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 

formularza). 
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17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia. 

18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na 

stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mosir.org.pl (nie 

dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

20. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

21. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

III. Złożenie oferty w postępowaniu 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi być 

zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

3. Wykonawca wypełnia „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-

Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

4. Cenę całkowitą oferty oraz ceną z 1 MWh należy określić na formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SWZ, a następnie przenieść cenę 1 MWh brutto do interaktywnego formularza 

cenowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią „interaktywnego formularza cenowego” 

a treścią „formularza ofertowego” sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 

i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść formularza ofertowego 

sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ podpisanego prawidłowo, zgodnie 

z zasadami reprezentacji. 

5. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 

przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie 

zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać go elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym.  Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. 

Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 

system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 

elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do 

dodawania plików. 
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8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione 

w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane 

wraz z ofertą. 

9. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 

uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

10. Formularz ofertowy oraz formularz cenowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza 

ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym 

przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki 

i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące 

w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby 

opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” 

dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 

zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

11. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). 

EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, w zakresie i 

w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
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zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, 

jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

19.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

19.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

19.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP – 

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 19 powyżej, może dokonać również notariusz. 

21. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 

względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust 3 ustawy PZP. 

23. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

24. Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
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25. W przypadku dokonania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy uzasadnienia poprzez wskazanie konkretnych działań, jakie wykonawca podjął w celu 

zachowania tych informacji w poufności. Uzasadnienie to powinno być przekazane razem z 

zastrzeżonymi informacjami. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie. 

26. Zamawiający każdorazowo dokona oceny zasadności zastrzeżenia, z punktu widzenia przepisów 

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ocena zamawiającego w powyższym przedmiocie 

odbywać się będzie w oparciu o dowody, jakie przedłoży wykonawca. Jeżeli wykonawca 

poprzestanie jedynie na zastrzeżeniu danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bez 

wykazania zasadności ich utajnienia w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zamawiający dokona odtajnienia takich informacji, o czym poinformuje Wykonawcę. 

27. Zgodnie z § 4. ust 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem 

i złożeniem oferty. 

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, 

w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty 

przed upływem terminu składania. 

30. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 

konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w 

toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie 

oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie 

przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 

równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający 

ofertę wspólną. 

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
o akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl i informacje 
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” oraz uznaje je za wiążące, 

o zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej w SWZ i pod linkiem. 
 
 

IV. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy PZP.  
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP. 
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3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy PZP. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP. 
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W związku z powyższym wszystkie dokumenty 

lub oświadczenia składane przez Wykonawców sporządzone w języku obcym składane są wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

14. W odniesieniu do dokumentów wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których 
mowa powyżej. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
16. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP oraz niniejszej SWZ obowiązują m.in. przepisy:  

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360) 
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415) 

3) innych aktów wykonawczych do ustawy PZP 
4) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 
2022 poz. 835) 

 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) dla 

potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. na obiekty: 

1) AQUAPARK z LODOWISKIEM, ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
2) STADION SPORTOWY, ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
3) STADION SPORTOWY, ul. Budowlana 2a, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 
2023 r. wyniesie 968,266 MWh. 
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy z załącznikami 
stanowiące integralną część niniejszej SWZ), zawierający zakres zadania i lokalizacje z opisem 
punktów poboru energii elektrycznej. 

 
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na to, że: 

1) może to powodować nadmierne trudności techniczne – dostawy ze względu na specyfikę 
działalności obiektów muszą być dokładnie skoordynowane, 

2) wykonanie dostaw przez różnych wykonawców mogłoby zagrozić prawidłowej realizacji 
zamówienia, w tym osiągnięciu najlepszych, najbardziej racjonalnych i uzasadnionych 
ekonomicznie wyników prac, 

3) obiekty (PPE) pobierają energię elektryczną w cyklu mieszanym, tzn. do celów 
administracyjnych, klienckich, oświetlenia terenu, boisk i innych, z wyjątkiem obiektu przy ul. 
Budowlanej, który ma dedykowane przyłącze oświetlenia boiska, 

4) zamówienie jest dostosowane do potrzeb sektora MŚP. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 
 

VI. Wizja lokalna 
Zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu przeprowadzania wizji lokalnej. 
 

VII. Podwykonawstwo  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom)  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw do wykluczenia z 
udziału w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia w zakresie stawianym wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę innym lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada za spełnienie przez Podwykonawcę wymagań wynikających z 
przepisów prawa w zakresie powierzonej części zamówienia. 

8. Podwykonawca zatrudniony przez Wykonawcę do bezpośredniej realizacji części zamówienia 
zobowiązany jest spełniać wymagania stawiane Wykonawcy tj. legitymuje się adekwatnymi do 
tej części zakresu zamówienia kwalifikacjami i uprawnieniami jak Wykonawca i na żądanie 
Zamawiającego złoży odpowiednie do tych wymagań dokumenty potwierdzające. 

9. Powierzenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga każdorazowo zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

VIII. Termin wykonania zamówienia  
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. przy 

czym, dostawa Energii Elektrycznej dla poszczególnych PPE, objętych zamówieniem 
publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy oraz 
nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, a także 
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ. 
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IX. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt X SWZ, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt 2. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualnie obowiązującą 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
 

X. Podstawy do wykluczenia z postępowania 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy PZP tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym, że wykluczenie 
następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu; 

4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności: 
b) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
c) zreorganizował personel, 
d) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
e) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
f) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 
 

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu. 

d) Dokumenty, dotyczące wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIV SWZ. 

Przy czym, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt b i c: 
1) stanowiące Załącznik 2 do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią wypełnionego Załącznika nr 4 do 
SWZ); 

2) stanowiące Załącznik 3 do SWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z 
Wykonawców składa osobno. 
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3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik – 
jeżeli dotyczy; 

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy; 

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy. 

 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

3) Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

4) Oświadczenie o aktualności informacji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ) 
5) 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 podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

 
3. Wymagania w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:  
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

• dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

• Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje 
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się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o 
których mowa powyżej winny być wystawione w terminach określonych w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu jakie dokumenty lub oświadczenia 
Zamawiający może pobrać samodzielnie. 

 

XI. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (Poleganie na 
zasobach innych podmiotów):  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli te podmioty wykonają usługi/dostawy/roboty budowlane do realizacji, których zdolności są 
wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być złożone w formie elektronicznej podpisane przez 
upoważnione osoby podmiotu udostępniającego. W przypadku, gdy dokument ten został 
sporządzony w postaci papierowej wykonawca zobowiązany jest przekazać cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem podmiotu 
udostępniającego zasoby poświadczające zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania. 
Zobowiązanie innego podmiotu może być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego 
podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa 
generalna o współpracy etc.) W przypadku innych dokumentów poświadczenia za zgodność 
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cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w zakresie dokumentów które każdego z nich 
dotyczą. Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, 
o których mowa w ust. 4 Zobowiązanie innego podmiotu winno wskazywać w sposób 
jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów 
Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może również dokonać notariusz.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
art. 112 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy PZP, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.  

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą 
na którym polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnianie zasobów nie ponosi winy.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

9. Uwaga: Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów udostępniających zasoby. 

 

XII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/ konsorcja)  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia: 
a) stanowiące Załącznik 2 do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią wypełnionego Załącznika nr 4 do 
SWZ); 

b) stanowiące Załącznik 3 do SWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z 
Wykonawców składa osobno. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni 
wykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ) 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny  
a) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie z wykonawcą będzie 

odbywało się w PLN.  
b) Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć i podać na formularzu ofertowym cenę ofertową brutto 

za 1 MWh oraz wartość, za którą zrealizuje przedmiot zamówienia. 
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c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

d) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, (formularz ofertowy) czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie.  

e) Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnego oświadczenia w tym zakresie Zamawiający uzna, że wybór 
oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego. 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium  
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 
3 oraz ust. 2 ustawy PZP. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2080 z późn. zm.). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim nr 30 9226 0005 0012 0007 2000 
0010 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4 

pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności:  
1) upływu terminu związania ofertą;  
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia.  

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy:  
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
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10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale XXIV. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą 
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP. 

 

XV. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.02.2023 r. (30 dni od dnia otwarcia ofert art. 307 

ust. 1 PZP) 
2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust. 2 PZP). 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 
 

XVI. Sposób i termin składania ofert  
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 27.01.2023 r. do godz. 
12:00 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia zgodnie z opisem i wymaganiami rozdziału III i 
XI SWZ. 
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XVII. Otwarcie ofert  
b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 12:30 za pośrednictwem platformy e-

Zamówienia, w siedzibie zamawiającego. 
c) Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

d) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2 
informację o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i wagami: 

1) CENA BRUTTO za 1 MWh – waga (znaczenie) 100 %, maksymalnie 100 punktów 
 

W tym kryterium oceniana będzie cena  1 MWh wskazana na formularzu ofertowym.  
Oferta  zawierająca najniższą cenę 1 MWh brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (100 pkt.). 
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (odpowiednio i proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów, wg. wzoru poniżej: 

���������_
�� =
�����

���������
�100[%] 

gdzie: 
Pobadanej_CENA –  liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta – kryterium cena, 
Comin   –  najniższa cena za 1 MWh ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 
Cobadanej  – cena 1 MWh oferty badanej, 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
 

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglania: 

a) trzecia cyfra po przecinku mniejsza niż 5 – ona oraz cyfry na prawo od niej zostaną wyzerowane 

b) trzecia cyfra po przecinku równa lub większa niż 5 – ona oraz cyfry na prawo od niej zostaną 

wyzerowane a do cyfr po przecinku zostanie dodane 1) 

3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza (z największą liczbą punktów) w oparciu o podane 

kryteria. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający oświadcza, iż jest odbiorcą uprawnionym w myśl art. 2 pkt 1 b) oraz art. 2 pkt 2 d) 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2243 z późn. zm.), w związku z powyższym cena za 1 MWh nie może być wyższa niż 

określona w art. 2 pkt. 2 ww. ustawy (tzw. cena maksymalna). 
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XIX. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). 

2. Oferta musi zawierać cenę ofertową  1 MWh w złotych polskich, wartość należy podać w zł, w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi 
załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Cena 1 MWh winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w rozdz. V SWZ i załączniku 
nr 8 do SWZ oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie 
dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku 
nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 

5. Wartość oferty będzie stanowił iloczyn ceny jednostkowej dla obiektów i budynków zawarty w 
załączniku nr 1 do SWZ oraz ilość zużycia energii elektrycznej dla obiektów i budynków 
wyrażonych w MWh. 

6. Wartość oferty należy wyliczyć w tabeli cenowej (załącznik nr 1 do SWZ). 
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
8. Wykonawca oblicza cenę według stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

obowiązującego w dniu składania oferty. Prawidłowe ustalenie podatku od towarów i usług należy 
do obowiązków Wykonawcy. Kwotę podatku od towarów i usług należy obliczyć zgodnie z 
zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 
z późn. zm.). 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od Wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 
składowych, w szczególności w zakresie: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;  

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych;  

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych 

właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert, 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy PZP, zamawiający 
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zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w ust. 12. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy. 

12. Cena oferty nie podlega negocjacjom i zmianom. 
13. Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w 

postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii elektrycznej może różnić się od 
zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną oraz wartość zakupu energii elektrycznej są wyłącznie wartościami 
szacunkowymi, przy czym Zamawiający określa minimalną wartość zamówienia wyrażoną w 
najmniejszej liczbie zakupionej energii w okresie obowiązywania umowy na 871,439 MWh (90% 
szacunku). 

14. Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i do 
ogólnej ceny oferty). 

15. Zamawiający oświadcza, iż jest odbiorcą uprawnionym w myśl art. 2 pkt 1 b) oraz art. 2 pkt 2 d) 
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 
r. poz. 2243 z późn. zm.), w związku z powyższym cena za 1 MWh nie może być wyższa niż 
określona w art. 2 pkt. 2 ww. ustawy (tzw. cena maksymalna). 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć ́umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 
ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we 
wzorze umowy, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́ponownego badania i 
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́
postępowanie. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy 
regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty. 

 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do 
SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

XXIII. Środki ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 
XXIV. Wykaz załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
1) załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy; 
2) załącznik nr 2 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
3) załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
4) załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie; 
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5) załącznik nr 5 do SWZ – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
 wykonaniu zamówienia publicznego; 

6) załącznik nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 
7) załącznik nr 7 do SWZ – Wzór oświadczenia o aktualności informacji; 
8) załącznik nr 8 do SWZ – Wzór (projekt) umowy: 

• załącznik nr 1 do wzoru UMOWY – Opis przedmiotu zamówienia z wykazem PPE; 

• załącznik nr 2 do wzoru UMOWY – Pełnomocnictwo; 

• załącznik nr 3 do wzoru UMOWY – NIP Zamawiającego; 

• załącznik nr 4 do wzoru UMOWY – REGON Zamawiającego; 

• załącznik nr 5 do wzoru UMOWY – KRS Zamawiającego; 

• załącznik nr 6 do wzoru UMOWY – Uchwała RN – wybór Prezesa Zarządu Zamawiającego; 

• załącznik nr 7 do wzoru UMOWY – Oświadczenie złożone przez odbiorcę uprawnionego. 
 



D.251.01.2023 

 

23 

 

Nr sprawy: D.251.01.2023                            Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 
........................................................................................................................................ 
(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 
adres skrzynki ePUAP, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję …………………………………..……... 
 

 
 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Dostawa energii elektrycznej na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-6ab2bd1c-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2 i na stronie internetowej 
Zamawiającego https://bip.mosir.org.pl/msr/zamowienia-publiczne/, dotyczące postępowania 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 
 
 

1. Cena jednostkowa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie  ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ: 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* [PLN/1MWh] 

Wyszczególnienie Cena netto VAT** Cena brutto 

cena za energię elektryczną 
w PLN za 1MWh 

   

 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia za cenę jak niżej (z tabeli kalkulacji zamówienia z p. 3): 

 

Wartość netto: ……………………………………………………………………………………………zł 

Podatek VAT (………………..%): ……………………………………………………zł 

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

 
* - Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** - Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
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3. Kalkulacja zamówienia: 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Ilość 
[MWh] 

Cena netto  zł Podatek VAT 
Wartość brutto w zł 
/rubr. 5 + rubr. 7 = 

rubr.8/ 
Jednostkowa 

Ogółem 
/rubr. 3 x rubr.4 = 

rubr. 5/ 

Stawka 
w % 

Wartość w zł 
/rubr.5 x rubr.6 

=rubr.7/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Obiekty i budynki  968,266      

Ceny w rubr. 4, 5, 7 i 8  powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

Stawka podatku od towarów i usług (VAT)  w rubr. 6 powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu 

składania oferty przepisami prawa 

 

4. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: 
 

L.P. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość usługi bez kwoty podatku 
VAT 

1.   

2.   

3.   

Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

5. Cenę oferty stanowi cena jednostkowa wyrażona w złotych polskich za 1MWh (jedną 

megawatogodzinę) zaoferowana dla prognozowanego wolumenu zużycia obiektów i 

budynków wymienionych z załączniku nr 8 do SWZ. 

6. Oferujemy dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, 

objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w 

załączniku nr 8 do SWZ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

7. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh podana w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianom wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej 

załącznik nr 8 do SWZ.  

8. Oświadczamy, że mamy zawartą* / zawrzemy* przed dniem podpisania umowy  

z Zamawiającym, umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną)  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), tj. PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającą 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem OSD do punktów poboru energii elektrycznej 

wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ w okresie wykonania zamówienia. 
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9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SWZ. 

12. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 

nr 8 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty. 

14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot 

zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale 

podwykonawstwa* w zakresie ………………………………………………………… Podwykonawcami w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące firmy: 

…………………………………………………………………………………… 

15. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach / w pliku od ……… do ……… 
oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

16. Oświadczam, że jestem (właściwe podkreślić): 
a) Mikro przedsiębiorcą     b) Małym przedsiębiorcą 
a) Średnim przedsiębiorą     d) Dużym przedsiębiorcą 
b) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą 
c) Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 
d) Inne (należy wskazać): ……………………………………………………………… 

 
 
 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                           Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY / OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegam na 

zasobach następującego / -ych podmiotu / -ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania 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 ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                           Załącznik nr 3 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o 

jakich stanowi art. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

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

art. 108 ust 1 ustawy PZP. 

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

art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 ustawy PZP. 

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy 

PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 

2 ustawy PZP: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania 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 ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                          Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 
 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
 

Oświadczenie wykonawców  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.) oświadczam/-y, że usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

1) Wykonawca (nazwa)________________wykona:_________________________ 

2) Wykonawca (nazwa)________________wykona:_________________________ 

3) Wykonawca (nazwa)________________wykona:_________________________ 

 

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 
 

………………………………………………………… 
        (podpis) 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                          Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 
 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

 wykonaniu zamówienia publicznego 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.) oświadczam, co następuje: 

 
Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: 

...............…………………………………..  z siedzibą w ……………………………………… przy 

ul. ………………………………….. niezbędnych zasobów w zakresie (wiedzy i doświadczenia, 

potencjału technicznego, osób zdolnych do realizacji zamówienia, zdolności finansowych i ekonomicznych)*  

 

………………………… 
     (wpisać udostępniany zasób) 
………………………… 
…………………………. 

 
do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia. 
 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby 

 

………………………………………………………  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

 

……………………………………………………..  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

 

……………………………………………………. 

  

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej 

wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z 

ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 

zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.  

 

Miejscowość……………………, dnia ………………………2023 r. 

 

 

 

……………………………………………………………..  

(podpisy osoby/osób upoważnionych 

 do występowania w imieniu firmy oddającej zasoby do dyspozycji) 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                          Załącznik nr 6 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 
 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii 

elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023”, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 

ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, co następuje: 

 

1. * Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 

ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy 

podać nazwy i adresy siedzib): 

L.P. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…   

 

2. * Oświadczam/y, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

108 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2023 r. 

 
 

………………………………………………………… 
        (podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                                     Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

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

(Wykonawca – pełna nazwa/firma, adres, PESEL/NIP, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: ……..……………..…………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023” prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 

3 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, że informacje zawarte w 

złożonym przez nas oświadczeniu, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia 

wskazanych przez zamawiającego są aktualne:  

• art. 108 ust. 1 ustawy PZP 

• art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 ustawy PZP 

 

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 ………………………2023 r. 

 

 

 

……………………………………………………………..  

(podpisy osoby/osób upoważnionych 

 do występowania w imieniu firmy oddającej zasoby do dyspozycji) 
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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

I ŚWIADCZENIA USŁUGI BILANSOWANIA HANDLOWEGO 

znak ………………………………. 

 

(dalej jako „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ……………… r. w …… pomiędzy:  

 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 56 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000852172 posiadającą 
NIP: 8222381691 oraz REGON: 386353280; kapitał zakładowy: 34 402 000 zł reprezentowaną przez 

Tomasza Płochockiego – Prezesa Zarządu Spółki,  zwaną w  dalszej części umowy Zamawiającym 
 

a 

 

firmą ……………… z siedzibą w ……………, zarejestrowaną w ………………, pod numerem ………… REGON: 

……… NIP: ……………, kapitał zakładowy …… złotych: 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………… 

 

zwaną  w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

 

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są  również: „Stroną” lub „Stronami”.  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Definicje 

1. Następujące pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają: 

1) Awaria w systemie – warunki w sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej i taki ich stan, który 

zagraża bezpieczeństwu osób i urządzeń lub bezpieczeństwu krajowego systemu 

elektroenergetycznego (KSE) i uniemożliwia realizację dostaw/odbioru Energii Elektrycznej 

zgodnie z Umową 

2) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy 
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3) Energia Elektryczna  - energia elektryczna czynna, będąca przedmiotem sprzedaży z mocy 

niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach, wyrażona w MWh z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku 

4) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 

koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na obszarze w niej określonym, do sieci którego 

przyłączone są PPE Zamawiającego. OSD, do których przyłączone są PPE Zamawiającego: PGE 

Dystrybucja S.A. 

5) Punkt poboru energii (PPE) – to miejsce dostarczania energii elektrycznej, czyli punkt w sieci 

dystrybucyjnej OSD, w którym następuje odbiór energii elektrycznej, określony w Umowie 

Dystrybucyjnej Zamawiającego oraz załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 

6) Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję 

na przesyłanie energii elektrycznej tj. spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 

7) Generalna Umowa Dystrybucyjna (GUD) – umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą a OSD 

8) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – instrukcja opracowana przez OSD 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1385 z późn. zm.), określająca warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i 

planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i 

zarządzania ograniczeniami systemowymi 

9) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) – instrukcja opracowana przez OSP na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1385 z późn. zm.), zatwierdzona przez Prezesa URE, określająca warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej oraz zasady 

bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 

10) POB Zamawiającego – Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe Zamawiającego 

11) Regulamin Rynku Bilansującego – część IRiESP dotycząca bilansowania systemu i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi 

12) Rzeczywista ilość Energii Elektrycznej – ilość Energii Elektrycznej pobrana przez Zamawiającego 

w PPE z sieci dystrybucyjnej OSD w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalana przez OSD i 

udostępniania Wykonawcy na podstawie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Wykonawcy 

13) Siła Wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Strony, powołującej się 

na ich wystąpienie (Strona Dotknięta Siłą Wyższą), którym nie była ona w stanie zapobiec, ani 

skutków których nie była w stanie przezwyciężyć, pomimo dołożenia należytych starań, a które 

uniemożliwiają jej wykonanie w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, zobowiązań 

wynikających  z Umowy, w tym między innymi wystąpienie jednej z następujących okoliczności: 

 awaria w systemie, 

 awaria systemu komunikacyjnego lub komputerowego u OSP, 

 ograniczenia wprowadzone na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

 ograniczenia, wynikające z dyspozycji OSP, wydanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

14) Umowa Dystrybucyjna Zamawiającego – umowa o świadczenie usług dystrybucji Energii 

Elektrycznej zawarta przez Zamawiającego z OSD 

15) TPA – Third-party Access – Dostęp Osób Trzecich - zasada polegająca na udostępnieniu przez 

właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu dostarczenia 
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towarów/usług klientom strony trzeciej. Dotyczyć to może przesyłu Energii Elektrycznej, usług 

telekomunikacyjnych czy usług kolejowych. 

2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, 

posiadają znaczenie określone w dokumentach  przywołanych w § 2 ust. 1 Umowy. 

 

§ 2 Postanowienia wstępne 

1. Strony zgodnie oświadczają, że podstawą do ustalenia warunków Umowy są w szczególności: 

1) ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) 

– dalej jako „ustawa PE” wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do 

niniejszej Umowy, 

3) rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z 

późn. zm.) – dalej jako „Rozporządzenie systemowe” 

4) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 503) – dalej jako „Rozporządzenie taryfowe” 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) –  

dalej jako „Kodeks Cywilny”, 

6) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.) - dalej jako „ustawa PZP”, 

7) koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ………………………………… z dnia 

……………………...…… r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 

…….…, 

8) Umowa Dystrybucyjna Zamawiającego, 

9) GUD, 

10) Regulamin Rynku Bilansującego, 

11) Taryfa OSD, 

12) IRiESD, 

13) IRiESP. 

2. Strony oświadczają, że zawarte przez nie umowy, wskazane w ust. 1 pkt. 8-9 są ważne 

i umożliwiają realizację zobowiązań zaciągniętych mocą niniejszej Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do stosowania postanowień określonych w aktach i dokumentach 

przywołanych w ust. 1. 

§ 3 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej do PPE, przyłączonych do sieci 

OSD, wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, na potrzeby własne Zamawiającego i świadczenie 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi bilansowania handlowego w czasie 

obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych. 

2. Sprzedaż Energii Elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 

Niniejsza Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji Energii Elektrycznej. Niniejsza Umowa 

reguluje wyłącznie warunki sprzedaży Energii Elektrycznej w formule TPA i nie zastępuje umowy o 
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świadczenie usług dystrybucyjnych. Warunki świadczenia usług dystrybucji Energii Elektrycznej 

określa Umowa Dystrybucyjna Zamawiającego aktualnie obowiązująca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania GUD z OSD wskazanym w Umowie Dystrybucyjnej 

Zamawiającego.  

4. Planowana przez Zamawiającego wielkość odbioru Energii Elektrycznej dla wszystkich PPE, w 

okresie obowiązywania Umowy wynika z załącznika nr 1. 

 

§ 4 Zobowiązania Stron 

1. Z mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) sprzedać Zamawiającemu Energię Elektryczną do PPE wskazanych w załączniku nr 1 do 

Umowy i przenieść jej własność na Zamawiającego, 

2) dokonać bilansowania handlowego Zamawiającego w PPE, 

3) zapewnić Zamawiającemu dostęp do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych 

Energii Elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE, 

4) zgłosić OSD Umowę do realizacji,  

5) złożyć w imieniu Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących 

umów sprzedaży Energii Elektrycznej, ewentualnie oświadczenia o rozwiązaniu wskazanych 

powyżej umów w trybie porozumienia stron,  na podstawie załączonego do niniejszej Umowy 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2.  

2. Z mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej określonych, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zakupu Energii Elektrycznej do PPE wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, 

2) pobierania Energii  Elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

3) terminowego regulowania należności za zakupioną Energię Elektryczną, 

4) w przypadku rozwiązania Umowy Dystrybucyjnej Zamawiającego lub zamiarze jej 

rozwiązania – niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie, 

3. Zamawiający oświadcza, że nie posiada koncesji na obrót, dystrybucję, przesyłanie lub wytwarzanie 

Energii Elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy PE. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie jest odbiorcą przemysłowym umieszczonym w wykazie odbiorców 

przemysłowych zawartym w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w rozumieniu art. 52 

ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z 

późn. zm.), zwanej dalej jako „ustawa OZE”. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest odbiorcą uprawnionym w myśl art. 2 pkt 1 b) oraz art. 2 pkt 2 d) 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2243 z późn. zm.) 

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę 

do rozliczeń za dostarczoną Energię Elektryczną. 

7. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w terminie  7 dni od wystąpienia, 

oświadczeń o zaistnieniu okoliczności o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
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dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. 

 

§ 5 Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi określone w 

Rozporządzeniu systemowym. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającemu, m.in. 

poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, 

2) udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczeń, 

3) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

3. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie stosowania Umowy 

w formie pisemnej lub ustnej. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie i reklamacje następuje w formie 

wnioskowanej przez Zamawiającego. 

4. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych przepisami ustawy PE i 

Rozporządzenia systemowego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną  

w przepisach wskazanych powyżej aktów prawnych oraz w Ustawie Prawo energetyczne, 

obowiązujących rozporządzeniach do wyżej wymienionej Ustawy oraz w § 10 ust. 1 Umowy. 

 

§ 6 Bilansowanie handlowe 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada status uczestnika rynku bilansującego (URB) pełniącego funkcję 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze PGE Dystrybucja S.A. na 

okres trwania umowy, zgodnie z art. 3 pkt. 42 ustawy Prawo energetyczne. 

2. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję POB dla Energii Elektrycznej sprzedanej do PPE 

Zamawiającego. Bilansowanie handlowe rozumiane jest jako zgłaszanie operatorowi systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

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. 

3. Wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem 

grafików zapotrzebowania na Energię Elektryczną do OSD oraz OSP ponosi Wykonawca, zgodnie z 

obowiązkami określonymi w ust. 1. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są 

w cenie Energii Elektrycznej określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§ 7 Ceny Energii Elektrycznej 

1. Cena jednostkowa Energii Elektrycznej za jedną MWh w okresie obowiązywania Umowy wynosi:  

 

Cena netto:  ………………………. 

Cena brutto: ………………………. 

 

2. Cena netto wskazana powyżej uwzględnia koszty wynikające z obowiązków uzyskania świadectw 

pochodzenia: 

1) o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i art. 59 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.); 
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2) o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 5a  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.); 

3) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166); 

4) lub uiszczenia opłat zastępczych. 

3. Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wyniesie ……….. zł (słownie: 

……………………………….), w tym należny podatek VAT ……….. zł (słownie: ……………………………….). 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy z 

zastrzeżeniem zmian wynikających z zapisów § 18 niniejszej umowy. 

 

§ 8 Rozliczenia i płatności 

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za Rzeczywistą ilość Energii 

Elektrycznej. 

2. Rozliczenia za Rzeczywistą ilość Energii Elektrycznej dokonywane będą w okresach rozliczeniowych 

stosowanych przez OSD, na podstawie udostępnionych Wykonawcy przez OSD danych pomiarowo 

– rozliczeniowych Zamawiającego, przy zastosowaniu cen wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Należność Wykonawcy za pobraną Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej Energii Elektrycznej ustalonej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny 

jednostkowej netto Energii Elektrycznej określonej w § 7 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności 

Wykonawca doliczy podatek VAT, według obowiązującej w dniu wystawienia faktury, stawki 

podatku VAT. 

4. Strony ustalają, że: 

1) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego 

od OSD, 

2) faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, 

3) w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający  

zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania. Fakt udokumentowania 

wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym, 

4) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, określającą ilości Energii Elektrycznej 

pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, 

5) za datę realizacji płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, 

6) Faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób: 

a) jako nabywcę i odbiorcę należy określić: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56;  NIP: 8222381691; REGON: 386353280; KRS: 

0000852172 

b) określić PPE, którego rozliczenie i faktura dotyczy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający 

złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być 

rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku 

uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty w 

wysokości określonej Rozporządzeniem systemowym. 
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6. W przypadku, gdy ilość Energii Elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości Energii 

Elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na 

podstawie skorygowanych zużyć Energii Elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta 

obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 

7. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 6 powyżej, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za dostarczoną Energię Elektryczną, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur. 

8. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną Energię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet 

płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem 

o zwrot nadpłaty. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do 

następnej wystawionej faktury VAT. 

9. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

11. O zmianach danych kont bankowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać. 

 

§ 9 Wstrzymanie sprzedaży Energii Elektrycznej 

1. Wykonawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania Energii Elektrycznej w przypadku, 

gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną Energię Elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży Energii Elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania Energii 

Elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania Energii Elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 

Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po ustaniu przyczyn, uzasadniających wstrzymanie ich 

dostarczania. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży 

Energii Elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy i bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 10 Odpowiedzialność Stron 

1. Strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na 

zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność deliktowa w 

przypadku zbiegu roszczeń, jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych 

korzyści. Wyłączenie nie dotyczy różnicy w cenie Energii Elektrycznej określonej w Umowie, a ceną 

sprzedaży rezerwowej. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy będące następstwem: 

1) działania Siły Wyższej, 

2) ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, 

3) niezawinionych przez Zamawiającego ograniczeń w wykonywaniu Umowy Dystrybucyjnej 

Zamawiającego, wprowadzonych zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistnieniu okoliczności, o 

których mowa w ust. 2 i przewidywanym czasie ich trwania.  

4. Strona Dotknięta Siłą Wyższą: 



D.251.01.2023 

 

 

 

42

1) zobowiązuje się niezwłocznie podjąć niezbędne czynności do minimalizowania skutków 

powstałych w wyniku działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania, 

2) niezwłocznie podejmie wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie, w 

jakim będzie to możliwe, nie czekając na ustąpienie w całości wszelkich zdarzeń stanowiących 

Siłę Wyższą albo na usunięcie wszelkich skutków jej działania. 

5. Jeżeli okoliczności wskazane w ust. 2 uniemożliwiają realizację Umowy przez okres dłuższy niż 1 

miesiąc, Strony w dobrej wierze przystąpią niezwłocznie do negocjacji w sprawie dalszego 

obowiązywania Umowy lub zasad jej realizacji. 

 

§ 11 Okres obowiązywania, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy. 

1. Umowa  zostaje zawarta na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. przy czym, dostawa Energii 

Elektrycznej dla poszczególnych PPE, objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z 

terminami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, a także po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy. 

2. Rozpoczęcie sprzedaży Energii Elektrycznej następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego podanym przez OSD. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w przypadku gdy: 

1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży Energii Elektrycznej w sposób zgodny z warunkami 

niniejszej Umowy, 

3) przed zakończeniem realizacji Umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub 

zezwolenia, 

4) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

5) Wykonawca wykonuje niniejszą Umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa, w szczególności przepisami przywołanymi w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 

6) Wykonawca powierza wykonanie całości lub części Umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 

7) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i/lub 455 ustawy PZP; 

8) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy PZP; 

9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Rozwiązanie Umowy z powodu przypadków opisanych w ust. 3, następuje w trybie 

natychmiastowym. 

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

w przypadku, gdy druga ze Stron rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy i nie odstąpiła od 

dokonywania takich czynności, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia 

warunków Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni. 
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6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

zobowiązań z niej wynikających. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

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

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno 

mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy wystąpią 

okoliczności o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. Odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

 

§12 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy Strona umowy, z której winy nastąpiło to odstąpienie 

zapłaci drugiej Stronie umowy karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto stanowiącej iloczyn 

ceny jednostkowej dla poszczególnych grup cenowych zawartych w § 7 ust. 1 Umowy oraz wielkości 

zużycia Energii Elektrycznej dla tych grup cenowych wyrażonych w MWh ujętych w załączniku nr 1 

do Umowy. 

3. Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty). 

4. W przypadku nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków, wynikających z niniejszej 

Umowy, określonych w § 4 ust. 1 pkt 4-5, skutkujących brakiem zmiany Wykonawcy Energii 

Elektrycznej, Wykonawca zapłaci karę w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży wynikającą z 

Umowy, a ceną sprzedaży Energii Elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej lub sprzedaży w 

oparciu o taryfę lub cennik Sprzedawcy, który będzie świadczył usługę sprzedaży Energii 

Elektrycznej. 

5. Jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej, Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową w 

terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności jej wystawienia. 

 

§ 13 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 3 w okolicznościach związanych: 
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1) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych PPE wymienionych w załączniku nr 1 do 

Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu innemu właścicielowi oraz w przypadku 

zamknięcia lub likwidacji PPE. W takim przypadku rozliczenie pozostałych PPE będzie się 

odbywać odpowiednio do pozostałej części zamówienia i według tych samych cen 

jednostkowych dla danego roku dostawy, 

2) z rezygnacją przez Zamawiającego z danego/danych PPE wymienionych w załączniku nr 1 do 

Umowy, w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego statusu prosumenta w rozumieniu art. 2 

pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1378 z późn. zm.). W takim przypadku rozliczenie pozostałych PPE będzie się odbywać 

odpowiednio do pozostałej części zamówienia i według tych samych cen jednostkowych dla 

danego roku dostawy, 

3) ze zwiększeniem liczby PPE podlegających sprzedaży Energii Elektrycznej czynnej, wskazanych 

w załączniku nr 1 do umowy, przy czym rozliczenia dodatkowych PPE Zamawiającego odbywać 

się będą na zasadach niniejszej umowy, według tej samej stawki rozliczeniowej, oraz 

zachowaniem tej samej formy rozliczeń. 

4) Maksymalna wartość łączna wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień ust. 1 pkt 1-3 to 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 

7 ust. 3 Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu 

realizacji przedmiotu umowy w poniższych okolicznościach: 

a) na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, pomimo zachowania należytej staranności; 

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dostaw 

lub usług, w tym dokonywanie odbiorów - fakt ten musi zostać zgłoszony pisemnie 

Zamawiającemu i potwierdzony przez Zamawiającego; 

c) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji przetargowej w zakresie wykonania robót, 

dostaw lub usług zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego i uzyskania 

założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji 

przetargowej; 

d) wystąpienie robót, dostaw lub usług dodatkowych. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem SARS-CoV-2 COVID-19 lub innych 

chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mają lub mogą mieć wpływ na 

należyte wykonanie umowy, złożenie przez stronę umowy zawiadomienia o wystąpieniu tychże 

okoliczności wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub dokumentami, inicjuje postępowanie w 

sprawie zmiany umowy oraz wywołuje konieczność podjęcia dalszych czynności przez drugą 

stronę umowy (Art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 568 z późn. zm.). 

4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1-3 zmiana Umowy nastąpi poprzez 

zawarcie pod rygorem nieważności aneksu do Umowy w formie pisemnej. 
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§ 14 Przedstawiciele Stron 

1. W zakresie realizacji Umowy, Strony reprezentować będą: 

 

1) ze strony Wykonawcy: 

 

1. ……………………………………………, tel. ………………………., faks. ………………………….., e-mail…………………. 

2. ……………………………………………, tel. ………………………., faks. ………………………….., e-mail…………………. 

 

2)  ze strony Zamawiającego: 

  

1. ……………………………………………, tel. ………………………., faks. ………………………….., e-mail…………………. 

2. ……………………………………………, tel. ………………………., faks. ………………………….., e-mail…………………. 

 

§15 Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 

podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie zakresem, a mianowicie: 

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

( nazwa i dane firmowe podwykonawcy, zakres realizowany przez podwykonawcę) 

2. Wykonawca nie będzie zawierał umów z innymi podwykonawcami dotyczących realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, lecz zgodnie z ust. 

5-8. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie kopię umowy o podwykonawstwo, którą 

może samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową za działania i czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie 

szkody wynikłe z jego winy. Wobec Zamawiającego podwykonawcę reprezentuje Wykonawca. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmienić podwykonawcę na innego bądź z niego 

zrezygnować i realizować Umowę samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiającego.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Zamawiający nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jeżeli do zawiadomienia 

Wykonawcy przewidzianego w ust. 5 nie będą załączone dokumenty, które będą potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawartych w SWZ. 

8. Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać szczegółowy opis zakresu rzeczowego 

przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawcę oraz wartość wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. 

 

§ 16 Rozstrzyganie sporów 

1. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami, dotyczącego realizacji Umowy, Strony dołożą 

starań w celu rozwiązania go w drodze negocjacji. 
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2. Jeżeli spór  nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji w terminie 30 dni (chyba że Strony zgodnie 

ten termin przedłużą) od dnia jego zaistnienia, to będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Sprawy sporne, podlegające rozpoznaniu w trybie ustawy PE, rozstrzygane będą przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wystąpienie lub istnienie sporu, jak też zgłoszenie wniosku o podjęcie negocjacji, nie zwalnia Stron 

z obowiązku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§17 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów 
kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania 
zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) - zwanego dalej: „RODO”. 

2. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, lub innych osób, którymi 
Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych 
osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca 
poinformuje każdą z tych osób o tym, że: 
1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych 

staje się Zamawiający; 
2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za 

pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@mosir.org.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Zamawiającego z dopiskiem IOD; 

3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu realizacji niniejszej umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszej umowy oraz w celach 
archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy; 

6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą 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; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;  
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) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  
9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
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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 osoby, której dane dotyczą, jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca. 

§ 18 Klauzule waloryzacyjne 
1. Zamawiający na mocy art. 436 pkt 4 ppkt b ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w w § 7 ust. 3 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 
12 miesięcy – w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1342 oraz z 2021 r. poz. 1086 i z 2022 r., poz. 1079); 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 



D.251.01.2023 

 

 

 

48

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający na mocy art. 439 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w w § 7 ust. 3 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 
6 miesięcy – w następujących przypadkach: 

1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w 
stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; 

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 
przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia o 15 %. jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy. 

7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy. 

8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji 
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku 
gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. 

9. Wniosek o którym mowa w ust. 6 i 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 
częściej niż co 6 miesięcy. 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

12. Maksymalna wartość: 

a) poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w 
ust. 5 to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku; 

b) łączna wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy. 
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13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 12 należy rozumieć wartość wzrostu lub 
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

14. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 5 określa się na podstawie wzoru:  
WZ = (W x F)/100, przy czym:  

W   wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed 
dniem złożenia wniosku,  

F  średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa 
GUS; 

15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 
którym mowa w ust. 12 oraz w przypadku osiągnięcia tzw. ceny maksymalnej, o której mowa w 
art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.). 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.  5, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. 

 

§19 Postanowienia końcowe 
1. Zmiana innych postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, zobowiązana jest do 

sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 454 i/lub 455 ustawy PZP. 

2. Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku zmian osób upoważnionych, numerów 

telefonów, faksów, adresów poczty e-mail wskazanych w § 14 Umowy, które to zmiany uznaje się 

za dokonane z chwilą powiadomienia o nich drugiej Strony w formie pisemnej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  

przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa PZP. 

4. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia z wykazem PPE, 

- Załącznik nr 2 -   Pełnomocnictwo, 

- Załącznik nr 3 –  Dokument nadania numeru NIP, 

- Załącznik nr 4 –  Dokument nadania numeru REGON, 

- Załącznik nr 5 –  Wydruk  informacji  pobranej  w  trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

                               1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- Załącznik nr 6 –  Uchwała   Rady Nadzorczej  w  sprawie  wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. 

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 
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Nr sprawy: D.251.01.2023                    Załącznik nr 1 do UMOWY 
  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYKAZEM PPE 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 24 następujących po sobie 
miesięcy dla potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1385 z późn. zm.) 

 
1. Zakres  zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 7 punktów poboru energii 

elektrycznej (PPE) 
2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. 

wyniesie 968,266  MWh w następującym podziale: 

 

 

3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (art. 

246 ust. 2 ustawy PZP) 

a) Standardy (parametry) jakościowe energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy końcowego 

(Zamawiającego): 

Dostarczana do odbiorcy końcowego (Zamawiającego) energia elektryczna będzie spełniała 

standardy (parametry jakościowe) określone w obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności w przepisach: 

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. z 2020 poz. 2026 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 503) 

Taryfa 

Łączne zużycie 
energii [MWh] w 

okresie 
obowiązywania 

umowy  

Zużycie energii 
[MWh] w okresie 
obowiązywania 

umowy 
(całodobowa)  

Zużycie energii 
[MWh] w okresie 
obowiązywania 
umowy (szczyt)  

Zużycie energii 
[MWh] w okresie 
obowiązywania 

umowy 
(pozaszczyt)  

Ilość 
PPE 

C22a 0,166 0,000 0,076 0,090 2 

C23 936,750 0,000 419,250 517,500 2 

C12a 20,625 0,000 6,600 14,025 2 

C21 10,725 10,725 0,000 0,000 1 

RAZEM: 968,266 10,725 425,926 531,615 7 
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b) Standardy jakościowe obsługi odbiorcy końcowego (Zamawiającego): 

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną z zachowaniem standardów obsługi 

odbiorców uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach: 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. 

zm.); 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. z 2020 poz. 2026 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 503) 

oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w: 

 umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą końcowym (Zamawiającym); 

 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/akordeon-przydatne-

dokumenty/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-dystrybucyjnej); 

 Taryfy dla OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/informacje-dla-konsumenta/taryfy-i-cenniki); 

 Generalnej Umowie Dystrybucyjnej zawieranej przez Sprzedawcę (Wykonawcę) z danym 

OSD. 

Powyżej określone standardy (parametry) jakościowe energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy 

końcowego (Zamawiającego) oraz standardy jakościowe obsługi odbiorcy końcowego 

(Zamawiającego) są jednakowe dla każdego Sprzedawcy prowadzącego działalność w zakresie 

sprzedaży (dostawy) energii elektrycznej do odbiorcy końcowego (Zamawiającego) na obszarze danego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

4. Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56; 05-300 Mińsk Mazowiecki 

NIP: 8222381691; REGON: 386353280; KRS: 0000852172 

 

5. Zamawiający informuje, że umowy dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej są zawarte na czas 

nieokreślony na wszystkie PPE Zamawiającego z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. 

 

6. Zamawiający oświadcza, iż jest odbiorcą uprawnionym w myśl art. 2 pkt 1 b) oraz art. 2 pkt 2 d) 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2243 z późn. zm.) 

 

6. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (na następnej stronie) 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera informacje dotyczące: 

danych każdego PPE: opis PPE, adres PPE, kod (nr ew.) PPE, nr licznika, grupa taryfowa, moc umowna i przyłączeniowa, nr umowy z dotychczasowym sprzedawcą, nr umowy z OSD,

prognozowanych wolumenów zużycia Energii Elektrycznej dla PPE Zamawiającego w okresie 24 następujących po sobie miesięcy, nazwy OSD, nazwy dotychczasowego sprzedawcy,

kolejności zmiany sprzedawcy,

P - pierwsza zmiana Sprzedawcy

K - kolejna zmiana Sprzedawcy

OSD właściwy dla PPE Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. - umowy zawarte w dn. 10.07.2020 r. na czas nieoznaczony, wszystkie na napięcie znamionowe 400V

Dotychczasowy sprzedawca: PGE Obrót S.A. - umowy zawarte w dn. 22.02.2022 r. na czas oznaczony do 31.12.2022 sprzedawca rezerwowy od 01.01.2023:  PGE Obrót S.A.

K
Basen

podstawowy

Mińsk

Mazowiecki
Wyszyńskiego 56 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412001100_00 1899741 C23

225

225

D.251.08.2020

00985/GD/2020/URD*
X 309 750 382 500 692 250

K
Basen

rezerwowy

Mińsk

Mazowiecki
Wyszyńskiego 56 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412001101_02 4143415 C22a

13

60

D.251.08.2020

00986/GD/2020/URD
X 38 45 83

K
Lodowisko

podstawowy

Mińsk

Mazowiecki
Wyszyńskiego 56 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412001103_06 1899239 C23

290/41**

290

D.251.08.2020

00988/GD/2020/URD***
X 109 500 135 000 244 500

K
Lodowisko

rezerwowy

Mińsk

Mazowiecki
Wyszyńskiego 56 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412001102_04 4098980 C22a

150/41****

290

D.251.08.2020

00987/GD/2020/URD
X 38 45 83

K
Stadion 

Sportowy

Mińsk

Mazowiecki
Sportowa 1 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412001099_01 94964899 C12a

25

25

D.251.08.2020

00991/GD/2020/URD
X 3 225 7 200 10 425

K
Kontenery

szatniowe

Mińsk

Mazowiecki
Budowlana 2a 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412003311_01 90088449 C12a

33

33

D.251.08.2020

00989/GD/2020/URD
X 3 375 6 825 10 200

K
Oświetlenie

terenu

Mińsk

Mazowiecki
Budowlana 2a 05-300

Mińsk

Maz.
PL_ZEWD_1412003910_07 4146234 C21

56

56

D.251.08.2020

00990/GD/2020/URD
10 725 X X 10 725

10 725 425 926 531 615 968 266

Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością * - z aneksem nr 1 zmiany taryfy z C22a na C23

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 ** - w miesiącach IV - X 41kW w miesiącach XI - III 290kW

05-300 Mińsk Mazowiecki *** - z aneksem nr 1 zmiany taryfy z C22a na C23

 NIP: 8222381691; REGON: 386353280; KRS: 0000852172 **** - w miesiącach IV - X 41kW w miesiącach XI - III 150kW

RAZEM:

Prognozowany wolumen zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 

kwietnia do 31 grudnia 2023 roku [kWh] 

52

szczyt

/dzień

pozaszczyt

/noc
zużycie łączne

5
2

6. WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) ZAMAWIAJĄCEGO OBJĘTYCH UMOWĄ

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2023  - post. D.251.01.2023

Zmiana 

sprzeda

wcy

Nazwa (opis) 

PPE
Miejscowość Ulica

Nr 

posesji

Kod 

pocztowy

Gmina 

miejska
Kod (nr ew.) PPE

Numer 

licznika

Grupa 

taryfowa

Moc umowna 

/ przyłącz.   

[kW]
całodobowa 

Numer umowy sprzedaży 

energii elektrycznej / numer 

umowy dystrybucji energii 

elektrycznej
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ZAŁĄCZNIK NR 2     

do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

znak D.251.01.2023 

PEŁNOMOCNICTWO  

Działając w imieniu 

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

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

dalej „Zamawiający” 

 

niniejszym udzielam pełnomocnictwa: 

 

firmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

dalej „Wykonawca”  

 

do: 

 

1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym  a Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron 

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3. zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze wskazanym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na warunkach określonych w IRiESD, 

4. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany 

sprzedawcy oraz związanych z realizacją zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, w tym 

przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, jak również przed dotychczasowym sprzedawcą, 

5. realizowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonywania aktualizacji 

danych Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zmiany warunków umowy o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej przez Zamawiającego z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, w tym danych adresowych Zamawiającego oraz danych punktu poboru 

Zamawiającego, zgłoszenia zmiany grupy taryfowej zarówno w czasie przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy, jak i po wejściu w życie Umowy sprzedaży. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.  

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas oznaczony od dnia …………………………...  do dnia 

……………………………….  

 

 

___________________________ 

          (data, podpis Zamawiającego) 
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