Załącznik nr 5 do siwz

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr …………………………
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:
…………………… z siedzibą w przy ……………………………………………
NIP: ………………………………
REGON: …………………………….
KRS:
reprezentowaną przez: ………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
...................................................z siedzibą: ............................................... zwanym dalej
Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 )o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron
związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach
określonych niniejszą umową.
2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla
której oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki
świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z
OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z
obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie
niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Zakup
energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Uzdrowisko Rymanów
Spółka Akcyjna”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym
w załączniku nr 1.
§2
Postanowienia wstępne
Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
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1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz.
220) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej
Umowy,
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r, poz. 459 ze
zmianami),
3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579),
4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia
…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,
6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się
miejsca dostarczania energii elektrycznej.
§3

Zobowiązania Stron
1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1.
2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego
w poszczególnych punktach poboru.
3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w
trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii
elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla
wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, na
podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy,
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,
3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,
3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych,
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych
zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W szczególności Zamawiający zobowiązany jest
poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o zmianie adresu
korespondencyjnego, na który powinna zostać wysłana faktura oraz wszelka inna
korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji za doręczoną na
dotychczasowy adres.
5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania
faktur nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji.
6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się
wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów
związanych z mylnymi operacjami,
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7. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie
obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do
Umowy szacuje się w wysokości 1803337 kWh.
8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec
zmianie.
§4
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.
1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej
do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat
wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do
rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków
związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem
grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.
3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W
przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym,
Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż
te wynikające z ilości zużytej energii.
4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii
elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych,
innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak
również wyłączeń dokonywanych przez OSD.
6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany
jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym
oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny energii elektrycznej
1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie
obowiązywania umowy wynosi zgodnie z zestawieniem:
Grupa
taryfowa
C11

Opis usługi energii
elektrycznej
Taryfa 1 (całodobowa)

C21

Taryfa 1 (całodobowa)

1 294 494

G11

Taryfa 1 (całodobowa)

2 761

Taryfa 1 (szczytowa)

17 036

Taryfa 2 (pozaszczytowa)

62 497

C12a

Cena netto za energię
elektryczną w zł/kWh

Przewidywana
ilość w kWh
426 549
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2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym,
3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności
energetycznej.
3. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do
sieci elektroenergetycznej OSD.
§6
Rozliczenia i Płatności.
1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2. Wykonawca wystawi dla każdej jednostki Zamawiającego fakturę VAT.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie
należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio
wystawionych faktur VAT.
4. Każda z jednostek Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za swoje
zobowiązania.
5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową
w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności
faktury wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.
6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
7. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego
informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo –
rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za
energię.
§7
Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu
poboru energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności
określonego w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego
dwutygodniowego terminu na zapłatę zaległych i bieżących należności.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych
należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z
dostarczaniem tej energii.
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez
Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa
energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
§8
Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 12 miesięcy. Sprzedaż energii
elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi w
okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej
Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu,
do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i
uporczywie narusza warunki Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych
w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu
właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.
6. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których
mowa w Załączniku nr 1. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się
odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki
rozliczeniowej.
7. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie
niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy
chyba, że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin
rozwiązania Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania
Umowy.
8. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktów 5 i 6 nie stanowią zmiany
umowy.
9. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :
1) ustawy Prawo zamówień publicznych ;
2) Kodeksu cywilnego ;
3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi .
3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności .
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§10
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową,
2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy
LISTA OBIEKTÓW danego płatnika
PPE Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna

Lp.

Lokalizacja punktu poboru

Nazwa punktu
poboru

OSD

Ulica

Nr domu/
lokalu

Kod
Pocztowy

Miejscowość

Nr układu
pomiarowego

Nr licznika

Rodzaj
taryfy

Szacunkowa
roczna wielkość
zużycia dla
punktu poboru w
kWh
I

Nr PPE

II

1

Uzdrowisko RymanówPijalnia

Parkowa

8

38-480

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0021/0

6037678

C11

1250

PPE480548106001275053

2

Uzdrowisko RymanówLeliwa

Wyspiańskiego

2

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0024/0

6970837

C11

122

PPE480548106001275154

3

Uzdrowisko RymanówLeliwa

Wyspiańskiego

2

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0025/0

8788792

C11

142

PPE480548106001275255

4

Uzdrowisko RymanówGozdawa

Kasztanowa

9

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0004/0

9357553

C11

140

PPE480548106001274649

5

Uzdrowisko RymanówGozdawa

Kasztanowa

9

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0005/0

9165986

C11

787

PPE480548106001274750

6

Uzdrowisko RymanówEskulap

Parkowa

5

38-480

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0020/0

2922926

C11

5650

PPE480548106001274952

7

Uzdrowisko Rymanówzakład Opatrzność

Zdrojowa

53

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0026/0

39851

C11

10521

PPE480548106001275356

8

Uzdrowisko Rymanówprzychodnia

Zdrojowa

53

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0033/0

70441300

C11

12460

PPE480548106001275457

9

Uzdowisko RymanówGołąbek

Zdrojowa

55

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0037/0

38176

C11

6816

PPE480548106001275659

10

Uzdrowisko RymanówTeresa

Zdrojowa

54

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0038/0

70494324

C11

11698

PPE480548106001275760

11

Uzdrowisko Rymanówmagazyn żywności

Parkowa

2

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0054/0

5970887

C11

17959

PPE480548106001275962

12

Uzdrowisko RymanówLokal mieszkalny

Zdrojowa

44/17

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0083/0

60404393

G11

359

PPE480548106001276063

13

Uzdowisko Rymanówfizykoterapia

Parkowa

6

38-480

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0127/0

9197185

C11

2992

PPE480548106001276568

15

Uzdrowisko RymanówLokal mieszkalny

Zdrojowa

11/44

38-521

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/000002836

221134489

G11

2402

PPE480548106005513448

16

Uzdrowisko RymanówTeresa

Zdrojowa

54

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0085/0

262234

C11

25097

PPE480548106001275558

17

Uzdrowisko RymanówBiały Orzeł

Zdrojowa

48

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0039/0

141067

C11

16781

PPE480548106001275861

18

Uzdrowisko RymanówPolonia

Potockich

1

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/0251/0129/0

8111004

C11

165

PPE480548106001276669

19

Uzdrowisko RymanówPrzepompownia Wody

Spacerowa

1

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/9001/0188/0

10988395

C11

46912

PPE480548106001361444

20

Uzdrowisko RymanówKrystyna

Potockich

2

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/9001/0190/0

6864

C11

316

PPE480548106001361545
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Uzdrowisko RymanóKotłownia Eskulap

Parkowa

5

38-480

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/9001/0075/0

11049513

C11

89917

PPE480548106001361343
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Szpital Zimowit

Leśna

4

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/219

95892881

C21

542406

PPE480548206000021060

23

Rozlewnia Wód

Węgierska

40

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/303

50437617

C21

298202

PPE480548206000029144

24

Kasztanowy Dwór

Kasztanowa

4

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/364

95892959

C21

267653

PPE480548206000041874

25

Szpital Eskulap

Parkowa

5

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/759

50437977

C21

37689

PPE480548206000040359

26

Kontenerowa stacja
uzdatniania wody

Świerkowa

2

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/383

3506631

C12a

27

Szpital Uzdrowiskowy
Eskulap

Parkowa

5

38-520

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/758

3508368

C11

136944

PPE480548206000040258

28

Sanatorium Maria

Wyspiańskiego

5

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/307

3506617

C11

39877

PPE480548206000029548

29

Sanatorium Polonia

Potockich

1

38-481

Rymanów-Zdrój

PGE Dystrybucja

06/321

03508323

C21

148544

PPE48054826000030760

17036

62497

PPE480548206000034804
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Załącznik nr 2 do umowy
………………………, dnia ……………………….

Pełnomocnictwo
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr
16, poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:
...........................................................................z
siedzibą:
reprezentowanym przez: …………………………………………….

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

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) dla punktów poboru energii
zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do:
1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji
zawartych
z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich
punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy.
2) złożenie 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 dla wszystkich punktów poboru
energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy.
3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w
trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii
elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla
wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy.
4) niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw
substytucyjnych.
Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej dla PPE wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
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Załącznik Nr 2 do siwz

Formularz ofertowy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Adres do korespondencji:
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu - ......... ......... ......... ......... ......... .........
Adres: ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Nr telefonu: ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Nr faksu: ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Zakup energii elektrycznej dla
punktów poboru Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna” zobowiązuje się wykonać
przedmiot
zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę brutto:
......................... (słownie: .....................................................................................)
Cena energii elektrycznej (obrót):

Taryfa

-1C11
C21
G11

Szacunkowa
ilość energii
(kWh)

-2426 549
1 294 494
2 761
17 036
C12a
62 497
Wartość brutto
(słownie w zł)
CENA OFERTY

Cena jednostkowa
energii
elektrycznej netto
zł/kWh
(liczbowo)
(z dokładnością
nie większą niż
cztery miejsca po
przecinku)

Wartość netto
(liczbowo w zł)
(2x3)
(z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku)

Podatek VAT
(liczbowo w zł)
(z dokładnością
do dwóch miejsc
po przecinku)

Wartość
brutto
(liczbowo w zł
z dokładnością
do dwóch
miejsc po
przecinku)
(4+5)

-3-

-4-

-5-

-6-

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

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty rozwiązania
umowy z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej i podpisaniu umowy.

2.

Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną
faktyczną na dzień składania oferty.
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3.

Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT)
podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

4.

Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu
cenowym będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty.

6.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.

Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.

9.

Oświadczam, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z
obowiązującymi przepisami.

10. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty
terminu składania oferty.
11. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do
zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w odrębnej
kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym
uczestnikom postępowania).
*niepotrzebne skreślić

....................................................,dnia ................................
…………………………………………………………………….
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(imię i nazwisko)..................................................................................................................................
Reprezentujący firmę (nazwa firmy)
..................................................................................................................................................................

przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Uzdrowisko Rymanów Spółka
Akcyjna”
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Poleganie na zasobach innych podmiotów
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Powyżej wpisać nazwy i adresy podmiotów

…………………………………………………………………………………………………

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

Powyżej wpisać odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

Wspólne ubieganie się o zamówienie przez Wykonawców
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione informacje są aktualne i zgodne z prawdą.

Miejsce i data ............................
.........................................

Podpisano*

*/podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym
pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa firmy) ..........................................................................................................

przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Uzdrowisko Rymanów
Spółka Akcyjna”
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5
pkt1) ustawy Pzp
Poleganie na zasobach innych podmiotów
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Powyżej wpisać nazwy i adresy podmiotów

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Powyżej wpisać odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

Wspólne ubieganie się o zamówienie przez Wykonawców
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Miejsce i data ............................
.........................................

Podpisano*

*/podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym
pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów
(Dz. U. z 2017r. poz. 229)
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Uzdrowisko Rymanów Spółka
Akcyjna”
Oświadczam, że
należę / nie należę
(n i e p o t r z e b n e s k r e ś l i ć)
do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty
w niniejszym postępowaniu.
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………….
(powyżej wskazać wykonawcę/podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej spośród
Wykonawców, którzy złożyli oferty)
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej
samej grupy kapitałowej powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data: ……………………..
………………………………..
(podpis Wykonawcy)
UWAGA
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego……………………… informacji z otwarcia ofert zawierającej
nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z
ofertą nie będzie brane pod uwagę.
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