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Numer sprawy: DZ/15/18 
Nr arch. DZ/241/471/18 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: 

 
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 

 

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 

I. Informacje o Zamawiającym 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 
tel. +48 22 512 81 00, faks +48 22 512 86 25 
NIP 525-000-93-12; REGON: 000132629 

Strona internetowa: http://www.itl.waw.pl 
Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części 
SIWZ, „ustawą Pzp”(tekst jednolity:. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przygotowania i 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej w pkt II.1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)  

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku 
przy ul. Jaśkowa Dolina 15. 
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2. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz obiektów (tj. punktów poboru) wraz z podstawowymi 
parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem energii: 

 

1) Zasilanie I 
a) Adres: Instytut Łączności – PIB, 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 15 
b) Miejsce dostarczania energii: Budynek WKW pomieszczenie rozdzielni głównej  

– parter budynku 
c) Układ:    TN-C-S 
d) Grupa taryfowa:  C11 
e) Moc umowna:   35 kW 
f) Zużycie energii – prognoza: 6 000 kWh 

 

2) Zasilanie II 
a) Adres: Instytut Łączności – PIB, 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 15 
b) Miejsce dostarczania energii: Budynek willa Steffensa rozdzielnia główna 

 – parter budynku 
c) Układ:     TN-C-S 
d) Grupa taryfowa:  C11 
e) Moc umowna:   40 kW 
f) Zużycie energii – prognoza: 8 000 kWh 

 

3) Zasilanie III 
a) Adres: Instytut Łączności – PIB, 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 15 
b) Miejsce dostarczania energii: Budynek główny rozdzielnia główna  

– parter budynku 
c) Układ:    TN-C-S 
d) Grupa taryfowa:  C11 
e) Moc umowna:   45 kW 
f) Zużycie energii – prognoza 17 000 kWh  

 

3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji musi odbywać się zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 
maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), taryfą dla energii elektrycznej sprzedawcy, 
taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(Taryfą OSD), instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawnymi. 

4. Wykonanie umowy musi odbywać się dla każdego punktu poboru i w każdej grupie taryfowej dla 
obiektów wyszczególnionych w pkt 2. 

5. Podane prognozowane zużycie ilości energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy jest ilością 
szacunkową, przedstawioną w celu określenia zakresu i wartości zamówienia, co nie odzwierciedla 
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może 
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w przypadku 
zakupu i zużycia mniejszej ilości energii. 

6. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dokonywane będą w 
miesięcznych okresach rozliczeniowych według cen i stawek opłat określonych w kalkulacji 
cenowej Wykonawcy z uwzględnieniem istotnych dla Stron postanowień, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w pkt. 
XIX SIWZ.  

7. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w 
danym okresie rozliczeniowym.  
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8. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru określonego w pkt 2. 

9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 elektryczność; 
65310000-9 przesył energii elektrycznej. 
 

Ogólne warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu: 
1) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

zamawiającego, określonymi w pkt III SIWZ; 
2) Wykonawca musi zapewnić w formie oświadczenia składanego na formularzu oferty, 

iż ma zawartą/e lub ma promesy/ę zawarcia odpowiednich umów/y na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
dla obiektów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pkt III SIWZ z 
właściwymi/ym dla opisanych w pkt III SIWZ punktów odbioru operatorami/em 
(przedsiębiorstwem energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie 
dystrybucji energii. 

 

IV. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

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

V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2019 r do dnia 31.12.2020 r.  
2. Wykonawca zapewni gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy. 

VI. Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. 

 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej –  
o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, a w szczególności posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo 
energetyczne (t. j: Dz. U z 2018 r., poz. 755 ze zm.); 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 
zakresie; 

3. Zdolność techniczna – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; 

4. Zdolność zawodowa – o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia 
warunek dotyczący zdolności zawodowej, a w szczególności wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje dostawy, tj. dwa zamówienia (odrębne kontrakty) na dostawę energii 
elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 15 000 kWh każda, a dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy 
Pzp. 

 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców. 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy PZP. 

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 
978 z póżn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządziła likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z 
późn. zm), 

2) 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 środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 
PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz braku podstaw 
do wykluczenia. 

Jeżeli Wykonawca w toku postępowanie nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy PZP, Wykonawca musi 
dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
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2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa  
w pkt VI. ppkt 1 oraz w pkt VI. ppkt 4 SIWZ, Wykonawca musi załączyć do oferty 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Powyższe oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach, o których mowa w pkt 1) i 2). 

5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) w 
części dotyczącej podwykonawców. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa  
w pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy 
poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i 
jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego 
dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 

3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 
dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych 
ofert. 

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w 
oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w 
danym postępowaniu. 

4. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia , które Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

1) Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

2) Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni terminie: 

 koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy 
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne  
(t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 755); 

 aktualnego na dzień złożenia wykazu wykonanych dostaw, którego wzór 
stanowi załącznik nr 6 wraz z dowodami określającymi czy dostawy 
wykazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

IX. Informacje na temat wadium. 
Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku wnoszenia wadium. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia. 
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona 

przez Wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i jego załączników. 

9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim. 

10. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane przez Wykonawcę. 

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) musi zostać dołączone do oferty.  

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

16. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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18. W przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

19. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym 
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w 
ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 
dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z 
oświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

20. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

21. Kopertę z ofertą należy zaadresować na adres: Instytut Łączności – Państwowy Instytut 
Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa oraz oznaczyć: 

OFERTA – „Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej dla IŁ w Gdańsku”– znak sprawy: DZ/15/18 
 

Nie otwierać przed dniem 27.09.2018 r. do godz. 10.15. 

XI. Miejsce składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godziny 
10.00 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. 
Szachowa 1, Warszawa – recepcja/pokój nr 146. Godziny pracy sekretariatu – od 
poniedziałku do piątku od 9 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty w miejsce wskazane w ust. 1. Nie ma znaczenia data jej wysłania przesyłką pocztową 
lub kurierską.  

3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 
składania ofert.  

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w rozdziale VIII ust. 20 SIWZ z dodatkowym 
oznaczeniem „ZMIANA”.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania wykonawcy.  

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie 
Zamawiającego: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 
Warszawa pokój nr 167. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

9. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

10. Informacje wymienione w pkt. 9 Zamawiający zamieszcza niezwłocznie po otwarciu ofert 
na swojej stronie internetowej. 
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XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zmawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w 
formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
łącznej ceny ofertowej brutto. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku. 

3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 
obowiązujących przepisów. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 
postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Kryterium Waga (%) Ilość punktów 
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 
 

100% 100 

 

3. Wzór do obliczenia kryterium „cena”: 
 

Cena minimalna brutto 
Wc=-------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena oferty badanej brutto 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „cena”  
wynosi 100 pkt. 

 

4. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  

5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (po zaokrągleniu). 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert. 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy: 

1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, 
Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji oraz z uwzględnieniem istotnych dla Stron 
postanowień które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego określonych w pkt. XIX SIWZ.  

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 
a) kopię umowy (-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty 
występujące wspólnie (tj. konsorcjum). 

b) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się 
ich udział w realizacji zamówienia. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy 
pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z 
wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na 
piśmie przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje 
faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 
prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania o którym 
mowa w pkt 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w pkt 3. 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej. Z zebrania Zamawiający sporządzi informację 
zawierającą zgłoszone zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazania źródła zapytań i udostępni na stronie internetowej. 

7. Do kontaktowanie się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są: 
a) w sprawach formalnych – Małgorzata Olszewska tel. (22) 5128-207  

e-mail: M.Olszewska@itl.waw.pl 
b) w sprawach przedmiotu zamówienia – Piotr Gorczyca tel: 500 208 372,  

e-mail: P.Gorczyca@itl.waw.pl  
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środkami ochrony prawnej są składane zgodnie z ustawą: prawo do złożenia informacji o 
czynności niezgodnej z przepisami ustawy, odwołanie i skarga do sądu.  

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwaną dalej „Izbą” w formie 
pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.  

11. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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13. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy 
Prawo zamówień Publicznych Dział VI, art. 179-198g ustawy PZP. 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (OWU) albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

§ 1 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Stron 

1. Prawa  

1.1 W ramach świadczenia przez Sprzedawcę usługi kompleksowej, OSD jest uprawniony do 
wykonywania czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, z utrzymywaniem sieci  
i instalacji w należytym stanie oraz do kontroli dotrzymywania warunków umowy 
kompleksowej, bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia Sprzedawcy lub zgody 
Odbiorcy. Dane wynikające z realizacji Umowy są przekazywane pomiędzy OSD  
i Sprzedawcą.  

1.2 W przypadku stwierdzenia, w wyniku wykonywania przez OSD czynności związanych z 
dystrybucją energii elektrycznej lub kontroli dotrzymywania warunków umowy kompleksowej, 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy kompleksowej, OSD ma prawo 
wezwać Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia wskazanej nieprawidłowości. 

1.3 W uzasadnionych przypadkach Odbiorca może być objęty rozliczeniami za pobór energii 
biernej, jeżeli użytkuje odbiorniki o charakterze indukcyjnym. OSD ma prawo do 
zainstalowania liczników do pomiaru energii elektrycznej biernej.   

2. Obowiązki  

2.1 Sprzedawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy oraz zapewnienia świadczenia usługi dystrybucji do 
miejsc dostarczania; 

b) przenoszenia na Odbiorcę własności dostarczonej energii elektrycznej w miejscu 
dostarczania, określonym w Umowie; 

c) zapewnienia bilansowania handlowego i pokrywania jego kosztu w ramach ceny za pobraną 
przez Odbiorcę energię elektryczną; 

d) zapewnienia świadczenia usługi dystrybucyjnej przez OSD; 

e) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń  
i udzielania odpowiedzi nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub 
zgłoszenia reklamacji. 

2.2 W ramach świadczonej przez Sprzedawcę usługi kompleksowej, OSD jest zobowiązany do 
świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania na warunkach 
określonych w Ustawie, w szczególności do:  

a) dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem ciągłości i niezawodności dostaw z 
uwzględnieniem parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w obowiązujących przepisach prawa, do miejsc dostarczania 
energii elektrycznej określonych w umowie kompleksowej; 

b) instalowania, na własny koszt, układu pomiarowo-rozliczeniowego, w miejscu 
przygotowanym przez Odbiorcę oraz systemu pomiarowo-rozliczeniowego; 

c) niezwłocznego przystępowania do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii 
elektrycznej; 

d) umożliwienia wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, a także do wyników 
kontroli prawidłowości wskazań tych układów; 

e) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci; 
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f) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy dotyczących dostarczania 
energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej;  

g) powiadamiania Odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: ogłoszeń prasowych, 
internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie; 

h) powiadomienia Odbiorców z rocznym wyprzedzeniem o konieczności dostosowania urządzeń 
oraz instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów 
zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci; 

i) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego 
wykonania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania sieci; 

j) na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, sprawdzenia 
dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD poprzez 
wykonywanie pomiarów. W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami, 
koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca w wysokości określonej w Taryfie OSD;  

k) zapewnienia aby dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej i jednorazowej  
nie przekroczył w przypadku przerwy planowanej 16 godzin, a w przypadku przerwy 
nieplanowanej 24 godzin, przy czym czas jest liczony w przypadku: 

 przerw planowanych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania 
energii elektrycznej, 

 przerw nieplanowanych od momentu uzyskania przez OSD informacji o jej wystąpieniu do 
czasu wznowienia dostarczania; 

l) zapewnienia aby dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów 
trwania przerw jednorazowych długich (trwających dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 
godzin) i bardzo długich (trwających dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny),  
w przypadku przerw planowanych nie przekroczył 35 godzin, a przerw nieplanowanych 48 
godzin. Do okresu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się 
wyłączeń awaryjnych wywołanych przez instalacje i urządzenia elektroenergetyczne należące 
do Odbiorcy. W sieci dystrybucyjnej OSD mogą występować krótkotrwałe zakłócenia w 
dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy krótkie i przemijające), wynikające z działania 
automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłócenia spowodowane tymi przyczynami nie 
są przerwami w ciągłości dostaw energii elektrycznej; 

m) sprawdzania prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym w drodze 
badania laboratoryjnego w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Odbiorcę. W przypadku 
stwierdzenia, że układ pomiarowo-rozliczeniowy działa prawidłowo, lub jego nieprawidłowe 
działanie jest wynikiem ingerencji mającej wpływ na nieprawidłowość działania, koszty 
demontażu, montażu oraz sprawdzenia i badania ponosi Odbiorca, w wysokości określonej  
w Taryfie OSD;  

n) odpłatnego przeprowadzenia na pisemny wniosek Odbiorcy dodatkowej ekspertyzy badanego 
uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 30 dni od daty otrzymania wyniku 
badania laboratoryjnego. Koszty ekspertyzy pokrywa Odbiorca.  
W przypadku stwierdzenia, że układ pomiarowo-rozliczeniowy nie działa prawidłowo, a jego 
nieprawidłowe działanie nie jest wynikiem ingerencji mającej wpływ na nieprawidłowość 
działania, poniesione przez Odbiorcę koszty badania i ekspertyzy zostaną mu zwrócone.  

Wszelkie rozliczenia w zakresie usług wymienionych w ust. 2, pkt 2.2, lit. i, lit. j, lit. m i lit. n będą 
dokonywane bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą a OSD. 

2.3 Odbiorca jest zobowiązany do:  

a) odbierania energii elektrycznej w miejscu dostarczania, określonym w Umowie; 

b) terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy oraz innych należności związanych z 
pobieraniem energii elektrycznej; 

c) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami Umowy i OWU, w sposób niepowodujący zakłóceń w dostawie energii 
elektrycznej dla innych odbiorców i niezagrażający urządzeniom OSD oraz utrzymywania 
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należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej, w należytym stanie 
technicznym, poprzez prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami 
określonymi w obowiązujących przepisach prawa; 

d) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w 
prawidłowym funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnej OSD, a w szczególności do zachowania 
wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów 
budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu; 

e) dostosowywania swoich instalacji i urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci 
dystrybucyjnej OSD, o których został uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach prawa; 

f) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość 
niewłaściwego rozliczania za usługę kompleksową, a także o zmianie celu wykorzystania 
energii elektrycznej; 

g) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 

h) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie mających wpływ na jej realizację, w 
szczególności Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie lub przy 
użyciu środków  porozumiewania się na odległość Sprzedawcę o zmianie adresu 
korespondencyjnego, na który powinien zostać wysłany  dokument rozliczeniowy  oraz wszelka 
inna korespondencja. Sprzedawca nie będzie ponosił negatywnych skutków niedostarczenia 
korespondencji, w sytuacji gdy zostanie ona doręczona pod adres ostatnio wskazany przez 
Odbiorcę, o zmianie którego Odbiorca nie poinformował Sprzedawcy; 

i) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o utracie tytułu prawnego do obiektu, do którego 
na warunkach Umowy dostarczana jest energia elektryczna. 

j) poinformowania pisemnego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość  
Sprzedawcy o zmianie istotnych warunków Umowy, mających wpływ na realizację niniejszej 
Umowy, w szczególności w zakresie  miejsca dostarczania energii elektrycznej. 

2.4 W uzasadnionych przypadkach Odbiorca może zostać zobowiązany do przedłożenia 
dokumentu sprawdzenia należącej do niego sieci lub instalacji, przez osobę posiadającą 
stosowne uprawnienia. 

2.5 Odbiorca powinien zgłosić Sprzedawcy lub OSD wszelkie przerwy  
w dostarczaniu energii elektrycznej lub jej niewłaściwe parametry niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni od dowiedzenia się o tych okolicznościach, pod rygorem utraty 
roszczeń z tego tytułu.  

3. Odpowiedzialność 

3.1 Sprzedawca oraz OSD współdziałają w zakresie zapewnienia Odbiorcy należytych standardów 
jakościowych obsługi.  

3.2 OSD ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, a w przypadku zapewnienia standardów jakościowych obsługi Odbiorców  
określonych w Ustawie lub w Umowie odpowiedzialność ponosi Sprzedawca lub OSD. 

3.3  Sprzedawca lub OSD ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Sprzedawca lub OSD odpowiedzialności nie ponosi, 
w szczególności gdy szkoda wynikła z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, jak i 
wynikających z działania lub zaniechania osoby trzeciej. 

3.4 OSD ponosi odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń, instalacji  
i sieci do miejsca dostarczania określonego w Umowie. 

3.5 Sprzedawca oraz OSD nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w 
dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych:  

a) działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za które Sprzedawca  
odpowiedzialności nie ponosi; 

b) ograniczeniami  w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska; 
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c) przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, przez czas i na warunkach określonych 
w niniejszych OWU lub wprowadzonymi na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

d) ograniczeniami w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej wprowadzonymi zgodnie z 
Ustawą na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym; 

e) wprowadzeniem przez Operatora Systemu Przesyłowego, zgodnie z Ustawą, ograniczeń w 
świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej; 

f) odłączeniem lub wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy od sieci 
dystrybucyjnej zgodnie z zapisami Umowy i OWU; 

g) niewłaściwym stanem technicznym instalacji i innych urządzeń będących własnością 
Odbiorcy, w szczególności gdy instalacja odbiorcza nie spełnia wymagań obowiązujących 
przepisów prawa; 

h) nieprzewidzianymi, krótkotrwałymi zakłóceniami w dostarczaniu energii elektrycznej, 
wynikającymi z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych; 

i) niewykupieniem porcji energii lub niewprowadzeniem kodu do przedpłatowego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

3.6 Sprzedawca i OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zastosowania w instalacji 
Odbiorcy ochrony przeciwprzepięciowej. Instalacje elektryczne, zarówno nowe, jak i 
modernizowane, powinny być wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Przepięcia mogą być spowodowane wyładowaniami 
atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej lub zadziałaniem urządzeń 
wewnątrz instalacji Odbiorcy.  

3.7 W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy, mających wpływ na sieć dystrybucyjną 
OSD, w następstwie których powstanie roszczenie osób trzecich, Odbiorca będzie 
odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez OSD lub Sprzedawcę. 

3.8 W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorcę, OSD pobiera opłaty 
za nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w Taryfie OSD, lub dochodzi 
odszkodowania na zasadach ogólnych, chyba że nielegalne pobieranie energii elektrycznej 
wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 
Wszelkie rozliczenia związane z nielegalnym poborem energii elektrycznej będą dokonywane 
bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą a OSD. 

§ 2 

Moc umowna, grupa taryfowa 

1. Moc umowną do wysokości wskazanej przez OSD, jednakże nie przekraczającej mocy 
przyłączeniowej, Odbiorca może zamawiać pisemnie do 31 października każdego roku w 
jednakowej wysokości na wszystkie miesiące okresu obowiązywania Taryfy OSD. Brak 
zamówienia mocy umownej w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny  
z zamówieniem mocy umownej na następny okres obowiązywania Taryfy OSD w 
dotychczasowej wysokości. 

2. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD, przy czym zmniejszenie wysokości mocy 
umownej może nastąpić w trakcie okresu obowiązywania Taryfy OSD za zgodą OSD, po 
spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających postanowienia Taryfy OSD 
 i uwarunkowania techniczne. 

3. Zmiana mocy umownej z zastrzeżeniem ust. 6 następuje nie później niż po upływie dwóch 
miesięcy od daty złożenia wniosku przez Odbiorcę. 

4. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na dwanaście miesięcy, 
a w przypadku zmiany stawek opłat w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowego Cennika 
Sprzedawcy lub Taryfy OSD po spełnieniu warunków określonych przez OSD, 
uwzględniających postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne. Zmiana grupy 
taryfowej wynikająca ze zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb na które 
energia elektryczna jest pobierana, określonych w Umowie), może zostać dokonana w każdym 
czasie, na wniosek Odbiorcy. 
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5. Zmiana grupy taryfowej może nastąpić również w wyniku stwierdzenia przez OSD, że Odbiorca 
pobiera energię elektryczną na potrzeby inne, niż określone w Umowie. Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do skorygowania należności za świadczoną usługę kompleksową w sposób 
zapewniający wyliczenie  wynagrodzenia za dostarczoną energię elektryczną zgodnie z grupą 
taryfową, która odpowiada faktycznemu charakterowi wykorzystywania energii elektrycznej 
przez Odbiorcę. Korekta obejmuje okres, w którym występowały nieprawidłowości,  
z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana grupy taryfowej w sposób jak wyżej, 
wymaga zawarcia Umowy na zmienionych warunkach zaproponowanych przez Sprzedawcę. 
Brak akceptacji zmiany Umowy przez Odbiorcę upoważnia Sprzedawcę do wypowiedzenia 
Umowy. 

6. Zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej, o której mowa w ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu, 
może być związana z koniecznością dostosowania, kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych 
przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii 
elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia. 

7. OSD ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór mocy do 
wielkości umownej. 

§ 3 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

1. W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii 
elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania OSD wydaje Odbiorcy dokument 
zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w 
chwili demontażu. 

2. Odbiorca może zlecić OSD wykonanie następujących czynności: 

2.1 montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia 
dotrzymania parametrów technicznych energii dostarczanej z sieci dystrybucyjnej; 

2.2 założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w szczególności po naprawie, 
remoncie i konserwacji instalacji; 

2.3 sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb 
na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie 
podlegającym oplombowaniu, w miejsce plomb zerwanych lub uszkodzonych przez Odbiorcę; 

2.4 przeniesienie, na życzenie Odbiorcy elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika 
lub licznika i urządzenia sterującego) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio 
wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu; 

przy czym zlecenie powinno być udzielone bezpośrednio OSD. Rozliczenia z tytułu wykonania 
zleconych czynności dokonane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD na podstawie Taryfy OSD. 

3. Wszelkie prace przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym, związane ze zdjęciem plomb 
nałożonych przez OSD na układ pomiarowo-rozliczeniowy, mogą być wykonywane wyłącznie 
na warunkach uzgodnionych z OSD lub w obecności upoważnionych przedstawicieli OSD. 

4. Odbiorca jest zobowiązany do: 

4.1 umożliwienia uprawnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz  
z niezbędnym sprzętem, do urządzeń oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdującego 
się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usunięcia 
awarii w sieci dystrybucyjnej OSD lub odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego; 

4.2 umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD wykonania kontroli układu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz stanu plomb, dotrzymywania warunków Umowy i prawidłowości 
rozliczeń; 

4.3 zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, w szczególności 
plomb nałożonych przez uprawnione podmioty i OSD oraz plomb zabezpieczeń głównych 
przedlicznikowych, jeżeli znajdują się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy; 

4.4 niezwłocznego poinformowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci 
dystrybucyjnej OSD i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, o powstałych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach; 
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4.5 umożliwienia dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień 
rozwiązania Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Odbiorca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy, aż do czasu odczytu przez 
przedstawicieli OSD wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub jego demontażu; 

5. W przypadku, gdy nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-
rozliczeniowego, co uniemożliwia dokonanie odczytu wskazań lub poprawną pracę układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, Odbiorca ponosi koszty zakupu nowego urządzenia pomiarowego 
i koszty jego demontażu i montażu, chyba że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu 
pomiarowo-rozliczeniowego jest następstwem okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności. W przypadku, o którym mowa powyżej rozliczenie za usługę kompleksową 
następuje na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedawcy lub Taryfie 
OSD. Rozliczenia z tytułu zakupu nowego urządzenia pomiarowego, jego montażu i demontażu 
zostaną dokonane pomiędzy OSD a Odbiorcą, według stawek określonych w Taryfie OSD. 

6. W przypadku uszkodzenia lub zerwania plomb nałożonych przez uprawnione podmioty lub OSD, 
Odbiorca ponosi koszty sprawdzenia stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego 
oraz założenia nowych plomb, chyba, że uszkodzenie lub zerwanie plomb jest następstwem 
okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. Rozliczenia z tytułu założenia 
nowych plomb i sprawdzenia stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego, zostaną 
dokonane pomiędzy OSD a Odbiorcą według stawek określonych w Taryfie OSD. 

7. OSD na wniosek Sprzedawcy może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-
rozliczeniowy na swój koszt, jeżeli Odbiorca: co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 
miesięcy zwlekał z zapłatą za dostarczoną energię elektryczną przez okres co najmniej jednego 
miesiąca lub nie posiada tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna albo użytkuje go w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzenie stanu układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. W razie braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej lub rozwiązać Umowę. 

§ 4 
Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

1.1 prowadzenia rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną zgodnie  
z Cennikiem Sprzedawcy i Taryfą OSD w okresach rozliczeniowych zgodnych w Umową; 

1.2 nieodpłatnego udzielania Odbiorcy informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz o aktualnym 
Cenniku Sprzedawcy i Taryfie OSD. 

2. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowej odbywać się będą w 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o dokumenty rozliczeniowe wystawiane na podstawie 
danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy przez OSD. Odczyty wskazań układu 
pomiarowo–rozliczeniowego dokonywane będą przez przedstawicieli OSD. 

3. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego nie 
nastąpi w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, rozliczeniu podlega energia elektryczna 
dostarczona Odbiorcy do dnia najbliższego odczytu rozliczeniowego. Dopuszcza się możliwość 
rozliczania za świadczoną usługę kompleksową na podstawie wyszacowanego stanu wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego  
w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej dla tego miejsca dostarczania. 

4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, to w okresie tym mogą być pobierane 
opłaty w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w tym 
okresie, odzwierciedlającego prawdopodobne zużycie energii elektrycznej. 

5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym wynika z ilości 
energii elektrycznej ustalonej na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste 
odczyty urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego 
roku kalendarzowego, a należności określone na tej podstawie są płatne w ratach. 

6. W prognozach, o których mowa w ust. 5, będą uwzględniane zgłoszone przez Odbiorcę istotne 
zmiany w poborze energii elektrycznej. 
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7. Dokument rozliczeniowy wystawiany po dokonaniu odczytu zamykającego okres rozliczeniowy 
zawiera w szczególności wysokość należności, o których mowa w ust.  4, ustalonych na kolejny 
okres rozliczeniowy, liczbę rat oraz terminy płatności poszczególnych rat. 

8. Odbiorca dokona zapłaty w terminie oznaczonym na dokumencie rozliczeniowym. Dokument 
rozliczeniowy zostanie wystawiony co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności 
oznaczonego na tym dokumencie. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy dokument rozliczeniowy nie 
później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym  na tym dokumencie. W przypadku gdy 
termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie zachowany, Sprzedawca na wniosek 
Odbiorcy odstąpi od naliczania odsetek za opóźnienie. 

9. Jeżeli w wyniku wnoszenia przez Odbiorcę opłat, o których mowa w ust. 4, powstanie nadpłata 
lub niedopłata za pobraną energię elektryczną, wówczas nadpłata podlega zaliczeniu na poczet 
płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 
natomiast niedopłata doliczana jest do pierwszego dokumentu rozliczeniowego, wystawionego za 
najbliższy okres rozliczeniowy.  

10. W przypadku, gdy w wyniku błędu w pomiarze, odczycie lub innych nieprawidłowości wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, ilość pobranej energii elektrycznej wykazana na 
dokumencie rozliczeniowym nie odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie, 
Sprzedawca dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych. Korekta obejmuje cały okres 
rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.  

11. Podstawą rozliczenia przy korekcie dokumentów rozliczeniowych jest wielkość błędu wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę 
rozliczenia stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez 
liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta. Przy wyliczaniu wielkości korekty Sprzedawca 
uwzględni sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności 
mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie średniego 
dobowego zużycia energii elektrycznej z poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą 
ustalenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego 
okresu rozliczeniowego.  

12. W przypadku zmiany cen lub stawek opłat w Cenniku Sprzedawcy, w Taryfie OSD lub 
wprowadzenia nowego Cennika Sprzedawcy lub Taryfy OSD w czasie trwania okresu 
rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę w okresie od dnia ostatniego 
odczytu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian lub nowego 
Cennika Sprzedawcy lub Taryfy OSD, będzie wyliczona szacunkowo w oparciu o średnie 
dobowe zużycie energii elektrycznej w tym okresie rozliczeniowym, o ile Sprzedawca nie 
pozyska odczytu lub Odbiorca nie poda, w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmiany cen lub 
stawek opłat, wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień wejścia w życie zmian. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty do rąk upoważnionego przedstawiciela 
Sprzedawcy, albo dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na 
dokumencie rozliczeniowym. 

14. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Sprzedawca ma prawo obciążać Odbiorcę 
odsetkami ustawowymi. 

15. W razie powstania zaległości w płatnościach (należności wynikające z dokumentów 
rozliczeniowych wraz z odsetkami lub odsetki od nieterminowo uregulowanych dokumentów 
rozliczeniowych), Sprzedawca może zarachować dokonane przez Odbiorcę wpłaty pieniężne w 
pierwszej kolejności na poczet odsetek od dokumentów rozliczeniowych uregulowanych z 
opóźnieniem, kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, a następnie na poczet najdawniej 
wymagalnego długu. 

16. Jeżeli Odbiorca nie zapłacił należności za energię elektryczną Sprzedawca wzywa Odbiorcę do 
zapłaty należności, zawiadamiając go o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczając mu 
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin zapłaty. Wezwanie ma formę pisemną i jest 
dostarczone Odbiorcy przesyłką poleconą. Odbiorca obowiązany jest pokryć koszt 
jednorazowego sporządzenia i dostarczenia wezwania. Koszt pojedynczego wezwania nie może 
przekroczyć dwukrotności wartości aktualnej stawki opłaty stosowanej przez operatora 
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publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – 
Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2008 Nr 189, poz. 1159) za wysłanie listu poleconego. 

17.  Okres rozliczeniowy dla grup przyłączeniowych I-IV nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące, 
a dla Odbiorców zaliczanych do V grupy przyłączeniowej nie może być dłuższy niż rok. Okres 
rozliczeniowy ustala Sprzedawca na podstawie Cennika Standardowego zgodnie z Taryfą 
OSD, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż jeden rok. 

18. Odbiorca ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz 
na 12 miesięcy w przypadku, gdy w Cenniku Standardowym oraz Taryfie OSD ustalonych 
zostało kilka okresów rozliczeniowych dla danej grupy taryfowej. 

19. Postanowienia ust. 17 nie odnoszą się do Odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym i 
ryczałtowym. 

§ 5 

Zasady wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej 

1. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej: 

1.1. samodzielnie lub na wniosek Sprzedawcy o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w 
przypadku gdy: 

a) Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczoną usługę kompleksową co najmniej miesiąc po 
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności; 

b) Odbiorca nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-
rozliczeniowego w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 7. 

1.2. jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u 
Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska; 

1.3. jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii 
elektrycznej. 

2. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostarczania  z przyczyn 
określonych w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających jej 
wstrzymanie. 

3. Odbiorca będzie obciążony przez OSD opłatami za wznowienie dostarczania energii 
elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostarczania z przyczyn określonych w ust. 1, zgodnie z Taryfą 
OSD. 

4. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub zaprzestanie przez Odbiorcę poboru tej energii 
bez rozwiązania Umowy  nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczania opłat stałych 
wynikających z Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD. 

§ 6 

Bonifikaty 

1. Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie, Taryfie 
OSD, Cenniku Sprzedawcy pod warunkiem złożenia przez Odbiorcę pisemnego wniosku oraz 
po pozytywnym rozpatrzeniu go przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest obowiązany rozpatrzyć 
wniosek w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioski dotyczące niezawodności i 
ciągłości dostarczania energii oraz parametrów jakościowych dostarczanej energii Sprzedawca 
rozpatrzy w porozumieniu z OSD.  

2. W przypadku zmiany na korzyść Odbiorcy przepisów dotyczących zasad 
 i wysokości bonifikat, o których mowa w ust. 1 stają się one obowiązujące w dacie ich wejścia w 
życie.  

§ 7 

Warunki rozwiązania i zmiany Umowy Kompleksowej 

1. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi sześć miesięcy, ze skutkiem rozwiązującym na koniec 
roku kalendarzowego.  
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2. Sprzedawca obciąży Odbiorcę w przypadku: 

1) Rozwiązania przez Odbiorcę niniejszej Umowy, bez zachowania wskazanego w ust. 1 okresu 
wypowiedzenia, kwotą będącą równowartością iloczynu różnicy zadeklarowanej w Umowie      
ilości energii elektrycznej i ilości rzeczywiście zakupionej energii elektrycznej do dnia 
rozwiązania Umowy oraz ceny energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej Odbiorcy z 
Cennika energii elektrycznej. obowiązującego w dniu rozwiązania Umowy. 

2) Rozwiązania przez Odbiorcę Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta lub 
rozwiązania przez Sprzedawcę Umowy z  winy Odbiorcy, w szczególności w przypadkach 
określonych w ust. 8 - kwotą będącą równowartością iloczynu różnicy zadeklarowanej ilości 
energii elektrycznej, określonej w Umowie i ilości rzeczywiście zakupionej energii elektrycznej 
do dnia rozwiązania Umowy oraz ceny energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej 
Odbiorcy z Cennika energii elektrycznej obowiązującego w dniu rozwiązania Umowy, o ile 
kwota ta ma wartość dodatnią; 

3) braku możliwości realizacji Umowy przez Sprzedawcę  z winy Odbiorcy, w szczególności na 
skutek braku wszczęcia, wstrzymania, przerwania, lub doprowadzenia do przerwania  
procesu zmiany sprzedawcy -  kwotą będącą równowartością iloczynu ilości zużycia energii 
zadeklarowanej w umowie oraz ceny energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej 
Odbiorcy z Cennika energii elektrycznej obowiązującego w dniu zawarcia Umowy 

3. W przypadku grup taryfowych wielostrefowych na potrzeby określenia ceny, o której mowa w 
ust 2 powyżej stosuje się cenę dla strefy 1.  

4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 
1) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia 

elektryczna, 
2) braku technicznych warunków dostarczania energii elektrycznej, 
3) istnienia ostatecznej i wykonalnej decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu, do którego 

dostarczana jest energia elektryczna 
4) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie 

terminu płatności,  
5) otwarcia likwidacji Odbiorcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy bądź 

złożenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Odbiorcy. 

5. Odbiorca jest zobowiązany umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy kompleksowej z zastrzeżeniem ust. 7 oraz podać 
Sprzedawcy adres, na który zostanie wysłany dokument rozliczeniowy rozliczenia końcowego  
a w przypadku braku okresu wypowiedzenia – w ciągu 14 dni od zdarzenia skutkującego 
rozwiązaniem Umowy.  

6. Odbiorca obowiązany jest poinformować Sprzedawcę z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia obiektu na potrzeby którego dostarczana jest energia 
elektryczna. Jeżeli z oświadczenia o zamiarze opuszczenia obiektu nie będzie wynikać nic 
innego, oświadczenie takie będzie traktowane przez Sprzedawcę jako oświadczenie Odbiorcy 
o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. 

7. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie.  

8. W przypadku nie dopełnienia przez Odbiorcę obowiązków określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca 
zobowiązany będzie do zapłaty należności z tytułu świadczenia usługi kompleksowej do czasu 
odczytu przez przedstawicieli OSD wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

9. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku: 

a) o którym mowa w § 5 ust. 1 punkt 1.1.a);    

b) o którym mowa w § 3 ust. 7;  

c) dalsza realizacja umowy naraziłaby Sprzedawcę lub OSD na odpowiedzialność wobec osób 
trzecich ze względu na nieposiadanie przez Odbiorcę tytułu prawnego; 

d) wskazanym w § 8 ust. 3; 

e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy; 
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10. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu Strony składają na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

11. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie, w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień ustępów poniższych. 

12. Aneks nie jest wymagany do zmian Umowy będących następstwem udokumentowanej wymiany 
elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ponadto aneks nie jest wymagany do zmiany 
danych teleadresowych Stron Umowy i innych o charakterze informacyjnym, które następować 
będą na podstawie powiadomienia o zmianie drugiej Strony Umowy. 

13. Zmiany Cennika Sprzedawcy lub Taryfy OSD odpowiednio w zakresie cen,  stawek i opłat 
wiążą Strony bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy z datą wejścia w życie 
zmienionego Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD.  

14. Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen energii elektrycznej, są dopuszczalne w szczególności w 
przypadku zmian uwarunkowań rynkowych lub nałożenia na Sprzedawcę przepisami prawa 
dodatkowych obowiązków, skutkujących wzrostem kosztów uzasadnionych, w tym w 
szczególności:  

1) wzrostu kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej i opłat, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zajścia innych przyczyn, skutkujących 
wzrostem uzasadnionych kosztów działalności koncesjonowanej Sprzedawcy, 

3) zmiany innych okoliczności faktycznych odnoszących się do Sprzedawcy i wpływających na 
koszt działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. 

15. Zmiany lub wprowadzenie nowej IRiESD, obowiązują Strony bez konieczności sporządzenia 
aneksu do Umowy, z datą wejścia w życie zmienionej IRiESD. Jeżeli zmiany IRiESD wymagają 
dostosowania postanowień Umowy do powyższych zmian, dostosowanie Umowy nastąpi z 
uwzględnieniem procedury uregulowanej w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

16. Zmiany Cennika Sprzedawcy odpowiednio w zakresie cen, stawek i opłat wiążą Strony bez 
konieczności sporządzenia aneksu do Umowy z datą wejścia w życie zmienionych Cenników 
Sprzedawcy. ,  

17. Zmiany Umowy nastąpią poprzez dostarczenie Odbiorcy propozycji zmiany Umowy. Do 
propozycji zmiany Umowy zostanie dołączona pisemna informacja  
o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy i określony zostanie termin wejścia w życie 
zmian Umowy. Zmiany Umowy wiążą Strony poczynając od daty wskazanej w przesłanej 
Odbiorcy propozycji zmian Umowy, o ile Odbiorca przed tą datą nie złoży oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wpłynęło do 
Sprzedawcy, bez prawa do wskazania przez Odbiorcę późniejszego terminu rozwiązania 
Umowy.  

18. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę, w związku  
z wprowadzeniem przez Sprzedawcę nowych cen energii elektrycznej wynikających z Cennika 
Sprzedawcy, rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną pomiędzy Stronami do końca okresu 
wypowiedzenia dokonywane będą na podstawie cen określonych w dotychczas obowiązującym 
Cennika Sprzedawcy. 

19. Nowy Cennik Standardowy albo zmiany Cennika Standardowego stają się wiążące z chwilą 
opublikowania na stronach internetowych Sprzedawcy (w tym również www.energa.pl), oraz w 
prasie o zasięgu ogólnopolskim, w tym w dzienniku „Rzeczpospolita”, udostępnianego do 
publicznego wglądu w siedzibie Sprzedawcy lub doręczanego Odbiorcy, chyba że Odbiorca w 
ciągu 7 dni od daty publikacji Cennika Standardowego złoży oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

20. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi 
sprzeczne tracą ważność, zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego 
prawa bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.  
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§ 8 

1. Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Odbiorcy zabezpieczenia prawidłowego 
wykonania umowy, jeżeli w trakcie trwania umowy lub w przypadku zawierania nowej umowy 
stwierdzi, że: 
1) Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi co 

najmniej 10 dni po upływie terminu płatności, lub 
2) zobowiązania Odbiorcy przekroczyły wartość jego majątku  - na podstawie informacji 
uzyskanych w czasie obowiązywania umowy.  

2. Przedstawiając pisemne żądanie zabezpieczenia Sprzedawca wskaże formę zabezpieczenia, 
kwotę zabezpieczenia oraz termin jego  ustanowienia, przy czym termin ten nie będzie krótszy 
niż 4 tygodnie. 

3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Odbiorcę obowiązku zabezpieczenia upoważnia 
Sprzedawca do rozwiązania umowy kompleksowej z winy Odbiorcy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

4. Zasady skorzystania z zabezpieczenia przez Sprzedawca precyzuje każdorazowo umowa 
zabezpieczenia. W przypadku wykorzystania zabezpieczenia przez Sprzedawca, Odbiorca jest 
zobowiązany uzupełnić (odnowić) zabezpieczenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
pisma od Sprzedawca. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych z Umową należy powoływać się na numer Umowy, 
lub na numer ewidencyjny Odbiorcy lub na numer dokumentu rozliczeniowego.  

2. Jeżeli z dniem wejścia w życie Umowy Sprzedawca kontynuuje świadczenie usługi 
kompleksowej Odbiorcy, wówczas rozliczenia finansowe pomiędzy Stronami mogą być 
kontynuowane i nie wymagają określenia salda rozliczeń na dzień zmiany Umowy. 

3. Umowa zawarta po wejściu w życie OWU może przewidywać postanowienia odmienne od 
zawartych w tychże warunkach. W takim wypadku strony związane są Umową.  

XX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego 
osobą fizyczną. 

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, dalej „RODO”) Instytut Łączności - PIB informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Łączności – Państwowy 
Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora IŁ. 

2. Instytut Łączności - PIB wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@itl.waw.p l  
lub pod nr. telefonu 22 5128-457. 

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 wyłonienie 
Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy i świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w 
Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, nr sprawy: DZ/15/18. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: 

co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych 
umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 
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8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

XXI. Wykaz załączników do SIWZ: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z kalkulacją cenową; 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, 

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie (wykaz podwykonawców), 

 Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw, 

 Załącznik nr 7 – Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  


