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NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Głubczycach, ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII 

Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000087374, NIP 748-000-19-82, Regon 530589590, Kapitał 

zakładowy 39 854 500,00 zł. Tel.077 485 27 21, fax 077 485 27 21 w 12  

e-mail: sekretariat@wodociągi-glubczyce.pl,  

adres strony internetowej www.wodociągi-glubczyce.pl  

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

2. Tryb udzielania zamówienia  

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu wewnętrznego 

na dostawy, usługi i roboty budowlane dla zadań o wartości mniejszej niż progi unijne określone 

przepisami Prawa zamówień publicznych. 

2.2 Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZF/PK/10/2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. na podstawie posiadanych tytułów prawnych, na 

zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2017r. 220 

z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. W/w punkty 

poboru wymienione zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3.2. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucyjnych, które będą świadczone na podstawie odrębnej 

umowy zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr1 do SIWZ oraz w istotnych 

Postanowieniach Umowy. 

3.4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zmówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla 

przedmiotu zamówienia.  

3.5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy 

oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

3.6. Rodzaj zamówienia – zgodnie z CPV 09.00.00.00-3. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 

3.8. Podstawowe informacje: 

 

mailto:sekretariat@wodociągi-glubczyce.pl
http://www.wodociągi-glubczyce.pl/


 

Wspólny Słownik Zamówień 09.00.00.00-3 

Ilość  układów  pomiarowych  rozliczających 
 

zużytą energię elektryczną 

58 

Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu w załączniku nr 1 do SIWZ 

Informacja  o  OSD  dostarczającym  energię 
 

elektryczną do obiektów 

Tauron Dystrybucja 

Szacunkowe zużycie w okresie 
 

obowiązywania umowy 

2093,00 MWh 

Informacja   o   zmianach   ceny  w   okresie 
 

umowy 

Zamawiający  nie  przewiduje  zmiany  ceny 
 

jednostkowej netto podczas trwania umowy, 

poza zmianami wynikającymi ze zmian 

powszechnie obowiązującego prawa i 

określonymi w SIWZ oraz we wzorze 

umowy. 

Informacja o udostępnieniu danych o 
 

punktach poboru energii elektrycznej 

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane 
 

dane niezbędne w procedurze zmiany 

sprzedawcy. 

 

Lp. Grupa 

taryfowa 

Szacunkowa ilość energii 

szczytowej 

Szacunkowa ilość energii 

pozaszczytowej 

1 B22 320,9 1026,1 

2 B11 100 

3 C12a 18 48 

4 C11 301 

5 C21 279 

 

3.9 W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej. 

Zamawiający przewiduje iż rzeczywista ilość energii eklektycznej może ulec zmianie, tj. 

zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym 

opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

energii w podanej wysokości. Zamawiający przeprowadza kolejną zmianę dostawy energii 

elektrycznej.   

 

SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

4. Sposób wykonania zamówienia  

4.1. Forma płatności - przelewem w terminie nie krótszym niż  30 dni od dnia otrzymania 

poprawianie wystawionej faktury VAT. 

4.2. Wykonawca winien wykonać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska.  

 



 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

5. Termin wykonania zamówienia  

5.1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do  dnia 

31.03.2022 (okres 12 m-cy) 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

6. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tych 

warunków 

6.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy nie  podlegają  wykluczeniu oraz 

spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

6.2. Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, za pkt. 6.3. 

6.3. Wykonawca,  który podlega  wykluczeniu  na  podstawie: 

a. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

b. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt a; 

c. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził  

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 

dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&amp;amp%3Bcm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17896506?unitId=art(9)&amp;amp%3Bcm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17896506?unitId=art(10)&amp;amp%3Bcm=DOCUMENT


 

d. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

e. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

f. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

g. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 

przedstawione dowody za wystarczające. 

6.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa 

powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja będzie dokonywania wyłącznie z 

pełnomocnikiem. W/w pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 

6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 

6.5. 

6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 



 

6.8. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków, o 

których mowa p o n i ż e j : 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej 

6.9. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. 6.8 ust. 1, 2, 3 dotyczące: 

1. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Każdy wykonawca musi przedłożyć 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na   sumę   

gwarancyjną min. 1 000 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku 

wygaśnięcia ubezpieczenia przed końcem zawartej umowy, każdy Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczania. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w/w 

warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych 

w pkt . 6.8 SIWZ, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku 

2. zdolności technicznej 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana 

będzie w oparciu o dotychczasowe zrealizowane zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, 

że spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na 

łączną kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł. brutto w tym co najmniej jedną na kwotę nie 

mniejszą niż 500 000,00 zł. brutto. Wykonawca ponadto ma do dyspozycji odpowiednio 

wykwalifikowany personel wykonawczy do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. W 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku 

Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych p k t . 6. 

8 SIWZ stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 



 

3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada 

ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w/w 

warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych 

w p k t . 6.8 S I W Z , stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ oraz ważną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

6.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu lub kryterium selekcji. 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

7.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.8 SIWZ oraz 

obowiązujących przepisach wykonawczych, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ; 

2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 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 wykonywanie 



 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ; 

3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. 

7.2 W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

1. Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny 

c. skarbowe 

d. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 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; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 



 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

11) wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

7.3 W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z   udziału  w  postępowaniu 

zamawiający żąda wraz z ofertą przedłożenia następujących dokumentów: 

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 7.2 pkt. 2, 3 i 10 w zakresie 

określonym przez zamawiającego: 

a. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

b. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 

pkt a wystawionej nie wcześniej niż  6  miesięcy przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 



 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

4. odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

5. ważną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią 

elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

6. oświadczenie  o  posiadaniu  aktualnej  Generalnej  Umowy  Dystrybucyjnej  z  Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; 

7. oświadczanie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 10 do SIWZ); 

8. klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 11 do SIWZ). 

7.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3: 

1. pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt. 6.2 SIWZ pkt. 2, 3 i 10. 

2. pkt 2)–4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce  zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzyw- nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.5 Dokumenty, o których mowa pkt. 7.4 ppkt. 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 



 

w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.4 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7.6 Jeżeli  w  kraju,  w  którym   wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt. 7.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. 7.5 stosuje się. 

7.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

7.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej [przez grupę kapitałową rozumie się wykonawców, którzy należąc do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia]. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

7.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

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

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.10 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych  p o n i ż e j : 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 



 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.2 SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 1. 

Dokumenty składane  są  w  oryginale.  Dokumenty,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.11 Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z 

nich.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej.  

7.12 W  przypadku  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

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

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 



 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcą 

8.1 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.2  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną podane 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

treścią pisma. 

8.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 

8.4 Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy 

uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

8.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 48- 100 

Głubczyce ul. Powstańców 2 

8.6 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 

W zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej: Marcin Grabuńczyk, Marzena Świerk  

adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociągi-glubczyce.pl. Numer fax 77 485 27 21 wew. 12. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

9. Wymagania dotyczące wadium 

9.1  Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 

9.2  Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub  kilku 

formach podanych poniżej: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 
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9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego   

Bank Spółdzielczy Nr 65 8868 0004 1000 0000 0084 0001. 

9.4 Kserokopię przelewu załącza się do oferty. 

9.5 W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy 

dokonać w kasie Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o., a kserokopię z 

potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do kasy) oraz za zgodność z oryginałem przez osobę 

podpisującą ofertę, dołączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 

9.6  Wykonawca,   który   nie   wniesie   w   wymaganym   terminie   wadium   zostanie      wykluczony   

z postępowania 

9.7  Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 

w okolicznościach przewidzianych poniżej: 

a. Odmówił  podpisania umowy w sprawie  zamówienia publicznego  na  warunkach określonych 

w umowie, 

b. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

 

INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ  

 

10. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

10.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje zwarcia umowy ramowej. 

 

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

11. Zamówienia częściowe 

11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

12. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych 

12.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13. Opis sposobu przygotowania ofert: 

13.1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 1 do umowy 

13.2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

13.3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym  (długopisem lub 

nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny 



 

13.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do   

reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub 

czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania. 

13.5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  Pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

13.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) 

podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane 

jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

13.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia. 

13.8. Zaleca się, aby karty oferty były na trwałe złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej 

były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na 

pierwszej stronie oferty. 

13.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musza być oznaczone klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty, 

zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa  

rozumie  się  nieujawnianie  do  wiadomości  publicznej  informacji  technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

13.10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.11. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnieni 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. 

13.12. Wykonawca dostarczy: 

1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, 

2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 



 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

4) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ, 

5) załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o których mowa w pkt. 25. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

14. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert  

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głubczycach na adres: 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Adres: Powstańców 2 48-100 Głubczyce, pokój nr.19 (sekretariat), lub drogą elektroniczną przy 

użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl. Dokumenty 

muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważniane do 

reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 

oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

14.2. Ofertę należy opakować w kopertę: 

- kopertę należy opisać: 

„Dostawa energii elektrycznej” 

Nie otwierać przed dniem 26.02.2021 r. o godzinie 14:30. 

- koperta powinna być należycie zabezpieczona przed celowym lub przypadkowym otwarciem   

14.3. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2021 r. o godzinie 14:30. 

14.4. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  mieszczącej  się  w  Głubczycach  przy  ul. 

Powstańców nr 2 w pokoju nr 20 dnia 26.02.2021 r. o godz. 14:45. 

14.5. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia 

14.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składanie ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowaniem napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 



 

14.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

14.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 

OPIS SPOSOBU OBICZANIA CENY 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny 

15.1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.2. W ofercie należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą 

należny podatek VAT w dniu składania ofert. 

15.3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.4. Ewentualne rabaty, upusty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena ofertowa za 

realizację zamówienia była ceną ostateczną. 

15.5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

15.6. W postępowaniu nie są przewidziane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone w 

walutach obcych. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w PLN. 

15.7. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

15.9. W ofercie należy  podać  cenę  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915 ze zm.). Podatek VAT 

należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. 

poz. 710 ze zm.). 

 



 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

16. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

16.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 

odpowiednio wagi procentowe: 

K1-  cena brutto oferty – 95 % 

K2  - Udział Procentowy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 

strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Wykonawcę w 2019r. (U), 

przy czym 1%= 1 punkt – 5% 

 

Kryterium K1: 

Przy ocenie kryterium oceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

K = C min / C n x 100 x 95% 

 

Gdzie: 

K – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  

C min – najniższa cena brutto oferty 

C n – cena brutto rozpatrywanej oferty 

Kryterium K2: „Udział Procentowy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 

przez Wykonawcę w 2019r. (U) – waga 5% 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

𝐔 =
𝐔 𝐛𝐚𝐝

𝐔 𝐧𝐚𝐣
𝐱𝟓 

gdzie: 

 

U bad – w badanej ofercie - procentowy udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez 

Wykonawcę w 2019r.  

U naj – najwyższy z zaoferowanych - procentowy udział energii elektrycznej pochodzącej z 

odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej 

sprzedanej przez Wykonawcę w 2019r. 

 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 

Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta  Wykonawcy,  który  uzyska  najwyższą  liczbę 

punktów (suma kryterium 1 i kryterium 2 [Suma = K1 + K2]). 



 

16.2. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do  powstania  obowiązku  podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

16.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

16.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

17. Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

17.1. O  wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zawiadomi  niezwłocznie  Wykonawców,  którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

17.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

17.3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

18.1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji, będącym jej integralną częścią. Parafowany 

projekt umowy należy dołączyć do oferty. 

18.2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

a. wystąpienia siły wyższej; 

b. wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek 

podatku akcyzowego. 

c. w sytuacji konieczności sprzedaży energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego 

Załącznikiem nr 1 do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z 

dokonaną rozbudową, w sytuacji likwidacji istniejącego punktu poboru energii elektrycznej, dokonana 



 

zostanie zmiana przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

d. wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści 

umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego 

wynagrodzenia. 

18.3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

TERMIN ZWIĄZNIA Z OFERTĄ 

19. Termin związania z ofertą  

19.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 

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

19.3. Zamawiający w razie potrzeby wystąpi o przedłużenie terminu ważności ofert. 

 

PROJEKT UMOWY 

20. Projekt umowy  

20.1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym zał. Nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy w trakcie 

postępowania Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian. 

20.2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę, za 

zastrzeżeniem pkt. 21.1. 

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

21.1. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny ofertowej brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

21.3. W przypadku wyczerpania możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w części objętej zabezpieczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia 

Wykonawcy kosztami zleceń zastępczych. 

21.4. Zabezpieczanie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach: 

a. Pieniądzu, 

b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. Gwarancjach bankowych, 



 

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. Ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

21.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.6. W takcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form wymienionych w pkt. 21.5 a-e, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

21.7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia. Kwota o której mowa zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 

22. Dodatkowe informacje Zamawiającego 

22.1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 

stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim 

oferentom. W razie potrzeby zamawiający przedłuży określony w pkt. 14.3 termin składania ofert w celu 

umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferentów odnośnie wcześniej 

ustalonego terminu do składania ofert będą przyporządkowane nowemu terminowi. 

22.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

22.3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 

22.4. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 



 

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie 

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie 

6. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 

7. Załącznik nr 6 Oświadczenie 

8. Załącznik nr 7 Oświadczenie 

9. Załącznik nr 8 Projekt umowy 

10. Załącznik nr 9 Oświadczenie 

11. Załącznik nr 10 Oświadczenie 

12. Załącznik nr 11 Oświadczenie 

 

Dokumenty, załączniki i druki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według  

warunków  i  postanowień  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  bez dokonywania w 

nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, 

wpisuje on „nie dotyczy”. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Głubczyckich 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o zasadę TPA, obejmująca 

sprzedaż energii do wymienionych poniżej obiektów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z 

dnia 10 kwietnia 1997r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych. 

Do wyłonionego w postępowaniu wykonawcy należeć będzie również przeprowadzenie na rzecz 

Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością procedury rozdziału umów 

na handlową i dystrybucyjną łącznie z zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej z operatorem sieci oraz zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej. Wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego tj. Głubczyckich Wodociągów, wszelkie wymagane pełnomocnictwa i upoważnienia, aby w 

imieniu Zamawiającego doprowadzić do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy 

Klientem a OSD oraz przeprowadzić całą procedurę związaną ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej (tzw. 

swiching), w tym wypowiedzenia obowiązującej Zamawiającego umowy z dotychczasowym dostawcą energii 

elektrycznej. 

Obiekty objęte przedmiotem postępowania posiadające układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające zakup 

energii w oparciu o TPA: 

 

l.p Obiekt  Adres Moc 

zamówiona 

Obecna grupa 

taryfowa 

Planowane 

zużycie 



 

1 Oczyszczalnia 

ścieków Głubczyce 

Głubczyce  

ul. Kopernika 

41 

300 kW lub 

150kW 

B22 1310,00 MWh 

2 Pompownia wody 

Głubczyce 

Głubczyce, ul. 

Powstańców 2 

80 kW C21 249,00 MWh 

 

3 Ujęcie wody ul. 

Kołłątaja 

Głubczyce ul. 

Kołłątaja 

15 kW B11  70,00 MWh 

4 Ujęcie wody ul. 

Mickiewicza 

Głubczyce ul. 

Mickiewicza 

40 kW C12a 9,0 MWh 

 

5 Pompownia wody 

Bogdanowice 

Bogdanowice 15 kW B11 17,00 MWh 

6 SUW Klisino Klisino 50 kW B22 37,00 MWh 

7 Hydrofornia (Ujęcie 

wody) Braciszów 

Braciszów  40 kW C12a 13,00 MWh 

8. Pompownia ścieków 

Gadzowice 

Gadzowice  20 kW C11 6,00 MWh 

9 SUW Krasne Pole Krasne Pole  13,00 kW C11 18,00 MWh 

10. Hydrofornia 

Tarnkowa 

Tarnkowa 4,5 kW C11 22,00 MWh 

11 Pompownia wody 

Lisięcice 

Lisięcice ul. 

Klonowa  

17,00 kW C11 12,00 MWh 

12 Pompownia wody 

Lenarcice  

ul. Wiejska  5,0 kW C11 3,00 MWh 

13 Pompownia wody 

Ciermięcice 

Ciermięcice 4,5 kW C11 2,00 MWh 

14 Pompownia ścieków 

Zopowy 

Zopowy 6,0 kW C11 2,00 MWh 

15 Pompownia wody 

Gołuszowice 

Gołuszowice 17,00 kW C11 5,00 MWh 

16 Pompownia wody 

Bernacice 

Bernacice 17,00 kW C 11 1,00 MWh 

17 Hydrofornia Nowe 

Gołuszowice 

Nowe 

Gołuszowice 

12,5 kW C11 12,00 MWh 

18 Hydrofornia Mokre 

Wieś 

Mokre Wieś 4,5 kW C11 5,00 MWh 

19 Hydrofornia 

Dobieszów 

Dobieszów 13,00 kW C11 3,00 MWh 



 

20 Hydrofornia 

Debrzyca  

Debrzyca 17,00 kW C11 14,00 MWh 

21 Hydrofornia ul. 

Niepodległości 

Głubczyce 15,00 kW C11 1,00 MWh 

22 Hydrofornia ul. 

Krakowska 

Głubczyce 17,00 kW C11 9,00 MWh 

23 Pompownia ścieków 

ul. Miarki 

Głubczyce 3,5 kW C11 1,00 MWh 

24 Pompownia ścieków 

PGR 1 

Grobniki ul. 

Szkolna 

16,0 kW C11 14,00 MWh 

25 Pompownia ścieków 

PGR 2 

Grobniki 6,5 kW C11 13,00 MWh 

26 Pompownia ścieków 

PGR 3 

Grobniki ul. 

Osiedle 

2,5 kW C11 1,00 MWh 

27 Pompownia ścieków 

PGR 4 

Grobniki ul. 

Szkolna 

7,0 kW C11 2,00 MWh 

28 Pompownia ścieków 

PGW 

Grobniki 

Widok  

4,0 kW C11 5,00 MWh 

29 Pompownia ścieków 

PDE 

Debrzyca 5,0 kW C11 5,00 MWh 

30 Pompownia ścieków 

Nowe Gołuszowice 

Nowe 

Gołuszowice 

3,0 kW C11 3,00 MWh 

31 Pompownia ścieków 

Głubczyce Sady 

Głubczyce 

Sady  

7,0 kW C11 5,00 MWh 

32 Wieża ciśnień Głubczyce 25 kW C11 5,00 MWh 

33 Studzienka 

kanalizacyjna ul. 

Pocztowa 

Głubczyce 1,3 kW C11 2,00 MWh 

34 Pompownia ścieków 

ul. Dworcowa 

Głubczyce 4,0 kW C11 1,00 MWh 

35 Pompownia ścieków 

Bogdanowice PBO1 

Bogdanowice 6,0 kW C11 27,00 MWh 

36 Hydrofornia Chróstno Chróstno  9,0 kW C11 7,00 MWh 

37 Oczyszczalnia 

ścieków 

Pomorzowice 

Pomorzowice 17,00 kW C11 21,00 MWh 



 

38 Przepompownia  

ścieków 

Bogdanowice 

Kolonia PBK (P5) 

Bogdanowice 

Kolonia  

12,00 kW B11 4,00 MWh 

39 Przepompownia 

ścieków Zopowy 

PZO1 

Zopowy ul. 

Stawowa  

2,5 kW C11  4,00 MWh 

40  Przepompownia 

ścieków Zubrzyce 

PZU 1 

Zubrzyce 

ul.Długa  

17,00 kW C11 19,00 MWh 

41 Przepompownia 

ścieków Zubrzyce 

PZU 3 

Zubrzyce ul. 

Słoneczna  

3,00 kW C11 1,00 MWh 

42 Przepompownia 

ścieków Zopowy 

PZO2 

Zopowy ul. 

Zielona  

2,00 kW C11 1,00 MWh 

43 Przepompownia 

ścieków Zubrzyce 

PZU 2 

ul. 

Ciermięcicka 

1,50 kW C11 1,00 MWh 

44 Przepompownia 

ścieków Zubrzyce 

PZU4 

Ul. Długa 1,50 kW C11 1,00 MWh 

45 Ujęcie wody Klisino 

 

Klisino 30,00 kW C12a 27,00 MWh 

46 Pompownia ścieków 

P4 Bogdanowice 

Bogdanowice 1,5 kW C11 3,00 MWh 

47 Pompownia ścieków 

P2 Bogdanowice 

(PB2 i PB3) 

Bogdanowice 12,00 kW B11 9,00 MWh 

48 Przepompownia 

wody Milice ul. Dz. 

Nr 20 

Milice 13,00 kW C11 3,00 MWh 

49 Oczyszczalnia 

ścieków Bernacice 

Górne 

Bernacice 

Górne 

15,00 kW C12a 6,00 MWh 



 

50 Hydrofornia 

Głubczyce Sady 

Głubczyce 

Głubczyce 

Sady  

27,00 kW C12a 11,00 MWh 

51 Oczyszczalnia 

Ścieków Kwiatoniów 

Kwiatoniów 16,50 kW C11 4,00 MWh 

52 Oczyszczalnia 

ścieków w 

Lisięcicach  

Lisięcice 23,00 kW C11 28,00 MWh 

53 Pompownia ścieków 

Lisięcicach 

Lisięcice 23,00 kW C11 1,00 MWh 

54 Oczyszczalnia 

ścieków w Chróstnie 

Chróstno  C11 4,00  MWh 

55 Mokre zbiornik 

zapasowo 

wyrównawczy  na 

wodę czystą działka 

29 

Mokre 3,00 kW C11 2,00 MWh 

56 Oczyszczalnia 

ścieków  Klisino  

Klisino 50 kW C21 30,00 MWh 

57 Pompownia ścieków 

Klisino 

Klisino 11,00 kW C11 1,00 MWh 

58 Przepompownia 

ścieków Głubczyce 

Sady dz. 7/18   

(590322413600492840) 

Głubczyce Sady  6,5 kW C11 1,00 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



 

Załącznik nr 1 do formularz ofertowy 

       

l.p Obiekt Adres Obecna 

grupa 

taryfowa 

Przewidywane 

zużycie energii-12 

miesięcy [MWh] 

Cena 

jednostkowa 

energii netto 

[szczytowa 

/1MWh] 

Cena 

jednostkowa 

energii netto 

[pozaszczytowa 

/1MWh] 

1 Oczyszczalnia ścieków 

Głubczyce (1936,1866 ) 

Głubczyce  

ul. Kopernika 41 

B22 1310,00 MWh   

2 Pompownia wody 

Głubczyce (8947,8877) 

Głubczyce, ul. 

Powstańców 2 

C21 249,00 MWh 

 

  

3 Ujęcie wody ul. 

Kołłątaja (2053) 

Głubczyce ul. 

Kołłątaja 

B11  70,00 MWh   

4 Ujęcie wody ul. 

Mickiewicza (090) 

Głubczyce ul. 

Mickiewicza 

C12a 9,00 MWh 

 

  

5 Pompownia wody 

Bogdanowice (2163) 

Bogdanowice B11 17,00MWh   

6 SUW Klisino (009) Klisino B22 37,00 MWh   

7 Hydrofornia (Ujęcie 

wody) Braciszów (9100) 

Braciszów  C12a 13,00 MWh   

8. Pompownia ścieków 

Gadzowice (9230) 

Gadzowice  C11 6,00 MWh   

9 SUW Krasne Pole (9380) Krasne Pole  C11 18,00 MWh   

10. Hydrofornia Tarnkowa 

(8896) 

Tarnkowa C11 22,00 MWh   

11 Pompownia wody 

Lisięcice (39450) 

Lisięcice ul. 

Klonowa  

C11 12,00 MWh   

12 Pompownia wody 

Lenarcice (39540) 

ul. Wiejska  C11 3,00 MWh   

13 Pompownia wody 

Ciermięcice (39650) 

Ciermięcice C11 2,00 MWh   

14 Pompownia wody węzeł 

wod. (39780) Zopowy 

Zopowy C11 2,00 MWh   

15 Pompownia wody 

Gołuszowice (830) 

Gołuszowice C11 5,00 MWh   

16 Pompownia wody 

Bernacice (39900) 

Bernacice C 11 1,00 MWh   



 

17 Hydrofornia Nowe 

Gołuszowice (0017) 

Nowe 

Gołuszowice 

C11 12,00 MWh   

18 Hydrofornia Mokre Wieś 

(40127) 

Mokre Wieś C11 5,00 MWh   

19 Hydrofornia Dobieszów 

(40257) 

Dobieszów C11 3,00 MWh   

20 Hydrofornia Debrzyca 

(40307) 

Debrzyca C11 14,00 MWh   

21 Hydrofornia ul. 

Niepodległości (0477) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

22 Hydrofornia ul. 

Krakowska (40567) 

Głubczyce C11 9,00 MWh   

23 Pompownia ścieków ul. 

Miarki (677) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

24 Pompownia ścieków 

PGR 1 (707) 

Grobniki ul. 

Szkolna 

C11 14,00 MWh   

25 Pompownia ścieków 

PGR 2 (857) 

Grobniki C11 13,00 MWh   

26 Pompownia ścieków 

PGR 3 (927) 

Grobniki ul. 

Osiedle 

C11 1,00 MWh   

27 Pompownia ścieków 

PGR 4 (026) 

Grobniki ul. 

Szkolna 

C11 2,00 MWh   

28 Pompownia ścieków 

PGW (1136) 

Grobniki Widok  C11 5,00 MWh   

29 Pompownia ścieków 

PDE (1266) 

Debrzyca C11 5,00 MWh   

30 Pompownia ścieków 

Nowe Gołuszowice 

(1316) 

Nowe 

Gołuszowice 

C11 3,00 MWh   

31 Pompownia ścieków 

Głubczyce Sady (41486) 

Głubczyce Sady  C11 5,00 MWh   

32 Wieża ciśnień (1576) Głubczyce C11 5,00 MWh   

33 Studzienka kanalizacyjna 

ul. Pocztowa (1686) 

Głubczyce C11 2,00 MWh   

34 Pompownia ścieków ul. 

Dworcowa (1716) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

35 Pompownia ścieków 

Bogdanowice PBO1 

(3892) 

Bogdanowice C11 27,00 MWh   

36 Hydrofornia Chróstno 

(3672) 

Chróstno  C11 7,00 MWh   



 

37 Oczyszczalnia ścieków 

Pomorzowice (7843) 

Pomorzowice C11 21,00 MWh   

38 Przepompownia  ścieków 

Bogdanowice Kolonia 

PBK (P5) (4454) 

Bogdanowice 

Kolonia  

B11 4,00 MWh   

39 Przepompownia ścieków 

Zopowy PZO1 (3691) 

Zopowy ul. 

Stawowa  

C11  4,00 MWh   

40 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 1 (3271) 

Zubrzyce ul. 

Długa  

C11 19,00 MWh   

41 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 3 (3581) 

Zubrzyce ul. 

Słoneczna  

C11 1,00 MWh   

42 Przepompownia ścieków 

Zopowy PZO2 (3721) 

Zopowy ul. 

Zielona  

C11 1,00 MWh   

43 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 2 (3491) 

ul. Ciermięcicka C11 1,00 MWh   

44 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU4 (3321) 

Ul. Długa C11 1,00 MWh   

45 Ujęcie wody Klisino 

(8746) 

Klisino C12a 27,00 MWh   

46 Pompownia ścieków P4 

Bogdanowice (3962) 

Bogdanowice C11 3,00 MWh   

47 Pompownia ścieków 

Bogdanowice 2 boisko, 3 

Kościół (PBO2 i PBO3) 

(7435) 

Bogdanowice B11 9,00 MWh   

48 Przepompownia wody 

Milice ul. Dz. Nr 20 

(078) 

Milice C11 3,00 MWh   

49 Oczyszczalnia ścieków 

Bernacice Górne (4258) 

Bernacice Górne C12a 6,00 MWh   

50 Hydrofornia Głubczyce 

Sady (4128) 

Głubczyce Sady  C12a 11,00 MWh   

51 Oczyszczalnia Ścieków 

Kwiatoniów (5695) 

Kwiatoniów C11 4,00 MWh   

52 Oczyszczalnia ścieków w 

Lisięcicach (9887) 

Lisięcice C11 28,00 MWh   

53 Pompownia ścieków 

Lisięcicach (19960) 

Lisięcice C11 1,00 MWh   

54 Oczyszczalnia ścieków w 

Chróstnie (4384) 

Chróstno C11 4,00  MWh   



 

55 Mokre zbiornik 

zapasowo wyrównawczy  

na wodę czystą działka 

29 (77421) 

Mokre C11 2,00 MWh   

56 Oczyszczalnia ścieków  

Klisino (09623) 

Klisino C21 30,00 MWh   

57 Przepompownia ścieków 

Klisino (8488) 

Klisino C11 1,00 MWh   

58 Przepompownia ścieków 

Głubczyce Sady dz. 7/18   

(590322413600492840) 

Głubczyce Sady C11 1,00 MWh   

 Razem netto    

Podatek Vat 23%    

Razem brutto    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

……………… 

 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  

ul Powstańców 2  

48-100 Głubczyce 

 

Formularz oferty  

 

Pełna nazwa wykonawcy……………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………NIP……………

………………………………………………………………………………... 

REGON…………………………………………………………………………………………Nr 

telefonu………………………………………………. Nr faxu…………………………… 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii 

elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” 

składamy niniejsza ofertę i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z  SIWZ za cenę: 

- Cenę netto ……...………………………………….………………………….……………….zł Słownie 

…………………………………………………….…..………….….……………….zł 

- VAT……..%..............................................................................................................................zł Słownie 

…………………………………………………………….……….……………..….zł 

- Cenę brutto……………………………………………….…………………..…………..……zł 

Słownie ……………………………………………………………………….……………….zł 

Procentowy udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze paliw

 zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019r 

…………………………….. [%] 

Ceny jednostkowe w poszczególnych taryfach: 

 

Lp. Grupa taryfowa Cena jednostkowa  

energii netto 

[szczytowa/ MWh]  

Cena jednostkowa energii 

netto 

[pozaszczytowa/ 

MWh]  

1 B22   



 

2 B11   

3 C12a   

4 C11   

5 C21   

 

1. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w okresie do dnia …………………………… 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz przyjmujemy do wykonania bez zastrzeżeń, za cenę 

podaną powyżej. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy załączonymi do SIWZ i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

………………………………………………………….. 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Spółka Głubczyckie 

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców 2 w Głubczycach. Klauzua informacyjna 

stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia przed końcem zawartej umowy będziemy 

kontynuowali ubezpieczenie. 

 

 

…..…………………………….  

Podpisy osób upoważnionych 

 

…………………………………………….. 

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

*zaleca się by Wykonawca wymienił wszystkie dokumenty załączone do oferty 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

………………………………………….. 

…………………….., dnia……………… 
 

……………..…………………………… 

              (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z  postępowania 

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn. 

 

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy 

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

 

Informacja dotycząca wykonawcy: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 7.2 SIWZ pkt 1-11. 
 

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

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

                                                                                                                               (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt. 

…… (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ pkt. ust. 1 pkt 

2-3, 5-9. 

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

…………………………………………………………………………………………. 

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

 

………….……………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 



 

Oświadczam że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zmawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

.  

 ……………..…………………………. 

(Podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej art. 247 Kodeksu Karnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn. 

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. 

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy............................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1. znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  niniejszego 

zamówienia, 

2. posiadamy zdolności techniczne zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, 

3. posiadamy uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z 

odrębnych przepisów. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 247 Kodeksu Karnego. 

 

 

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

 

 

………………………………………………………. 

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej ) 

 



- 37 - 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

……………………..… 

…………………….., dnia……………… 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. 

W celu potwierdzenia wymogów t.j. zdolności technicznej czyniących nas zdolnymi do wykonania usług będących 

przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania wykonaliśmy/wykonujemy następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia: 

Uwaga: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dostawy odpowiadające zakresowi 

przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie robót muszą być podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego je, muszą posiadać datę ich 

wystawienia, określać wartość wykonanych usług i zawierać potwierdzenie należytego wykonania 

 

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

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

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

L.p. Nazwa zamówienia i 

miejsce wykonania 

Opis wykonanych 

dostaw wraz z ich 

zakresem 

Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

Wartość brutto 

zrealizowanych 

usług 

Zamawiający 

1      

2      

3      

4      

5      
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

…………….. 

Oświadczenie 

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. działając na podstawie pkt. 7.8 SIWZ 

ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na 

piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie 

Wykonawcy oświadczam, że: 

1. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229 ze zm.) i składamy listę podmiotów 

L.p Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

 

……………………………dnia………………………..(miejscowość) 

 

…………………………………………………………………………..……… 

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

2. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt.6.8 SIWZ 

 

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

 

……………………………………..………………………… 

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

*należy wypełnić pkt. 1 (w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków 

tej grupy kapitałowej) lub pkt. 2 
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1. Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

……………………… 

 

………………………………….….              ..…………………., dnia ……………………… (Pieczątka 

oferenta) 

 

 

Oświadczenie 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

 

,,Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” 

 

reprezentując firmę ……………………………………………………………….……....….……….….... 

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

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

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 

od co najmniej ……… lat prowadzimy działalność w branży ………………………, wykonaliśmy co 

najmniej 3 dostawy będącą przedmiotem zamówienia, 

jesteśmy uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  zgodnie  z  wymaganiami ustawowymi, 

posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny  i ekonomiczny, a także   dysponujemy 

pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

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

 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA Nr ………………………………… 

 

zawarta w dniu …………………….. w Głubczycach pomiędzy: 

Zamawiającym: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Głubczycach ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII 

Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000087374, NIP 748-000-19-82, Regon 530 589 590, Kapitał 

zakładowy 39 854 500 zł, która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 i 4c 

ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

którą reprezentuje: 

1. Mariusz Rubczyński – Prezes Zarządu zwany dalej Zamawiającym 

a Wykonawcą: 

……………………………………………………………………………………………… 

którą reprezentuje: 

1. ………………………..... zwanym  dalej  Wykonawcą 

który wyłoniony został w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę o 

następującej treści: 

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami. 

Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące zasady i 

warunki dostawy energii elektrycznej: 

§1 

Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii 

elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych na zasadach określonych w ustawie 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 2017r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej 

podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii 

elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 
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2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

energii elektrycznej; 

b. Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa 

i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

c. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 

dany rodzaj odbioru; 

d. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca 

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

e. punkt odbioru – budynek, lub obiekt użytkowy, do którego dostarczana jest energia elektryczna – zgodnie 

z miejscem dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

f. faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii elektrycznej; 

g. okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 

pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

h. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017r. poz. 220 z późn. zm.). 

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia” i załącznik do 

niniejszej umowy, stanowiące integralną część umowy. 

§2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej 

dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 

odbioru określanych w Załączniku nr 1 do Umowy szacuje się w wysokości ………………………… kWh 

(…………… MWh) (+/- 10%). 

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla 

punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ i w Załączniku nr 1 do Umowy określane są 

każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiający na podstawie standardowego profilu 

zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w 

Załączniku nr 1 do SIWZ lub wskazań układów pomiarowych. 
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5. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej 

z systemu będzie:   ………................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w §5 

ust. 1. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego. 

8. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie/zwiększenie zamówienia, które jest zależne 

od procesów technologicznych związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem 

ścieków. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

§3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 

marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (j.t. Dz. U. 2019, poz. 503 z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

określającym te stawki. 

§4 

Podstawowe obowiązki Stron Umowy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

b. Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

c. Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 

zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach 

odbioru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

b. Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 

dostarczanej energii elektrycznej. 
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c. Udostępniania nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo-rozliczeniowych 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej czynnej do obiektów objętych umową. 

§5 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto 

określonej w ofercie przetargowej, która wynosi odpowiednio 

a. C1 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C11  

I strefa (energia szczytowa) – ……….………. zł netto / 1 MWh 

II strefa (energia pozaszczytowa) – …….…….zł netto /1 MWh 

b. C2 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C12a 

 I strefa (energia szczytowa) – ……………..….zł netto / 1 MWh 

II Strefa (energia pozaszczytowa) – ……..…….zł netto /1 MWh 

c.  C3 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych B22 

I strefa (energia szczytowa) – …………..….zł netto / 1 MWh 

II strefa (energia pozaszczytowa) – …..………. zł netto /1 MWh 

d.  C4 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach C21 

I strefa (energia szczytowa) – ……………….zł netto / 1 MWh 

II strefa (energia pozaszczytowa) – ….………….zł netto /1 MWh  

e. C5 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych B11 

I strefa (energia szczytowa) – ……………..…….zł netto / 1 MWh 

II strefa (energia pozaszczytowa) – ……..……….zł netto /1 taryfowych MWh 

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem 

sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych lub 

ustalonego ryczałtu zużycia i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do 

wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 

pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. 
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6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni na 

podstawie danych pomiarowych zgodnych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego OSD. 

7. Strony ustalają, że czas przerw w dostawie energii elektrycznej do punktów poboru nie może przekroczyć 

czasów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

§6 

Płatności 

1. Płatnikiem faktur będą Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48 

– 100 Głubczyce, ul. Powstańców 2. 

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie: 

brutto:………………………………………..………….zł (słownie); 

netto: ……………………………………………………….zł,(słownie); 

podatek VAT 23 %: ……………………………………………..…. zł.(słownie); 

3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wydania dyspozycji obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni. 

§7 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień …………. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia …………. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego Załącznikiem nr 1 do Umowy lub dla 

punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana 

na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy. 

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 do umowy i nie stanowi ono 

rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru określone w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 

umów: 
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a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b. Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w §7 ust. 5 lit. a), 

pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności 

niniejszej Umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru. 

7. W każdym z przypadków określonych w §7 ust. 6 Umowy Zamawiający zobowiązany jest uregulować 

zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w  interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

9. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem. 

§8 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dnia od dnia wykonania przedmiotu zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto, oszacowanej 

na podstawie ceny jednostkowej wynikającej z oferty i szacunkowej ilości energii elektrycznej zamówionej 

dla Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto, oszacowanej 

na podstawie ceny jednostkowej wynikającej z oferty i szacunkowej ilości energii elektrycznej zamówionej 

dla Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie czasu przerwy w dostawie energii 

elektrycznej do punktów poboru ponad czas określony zgodnie z §5 pkt. 7 w wysokości 0,03% wartości 

brutto, za każdą rozpoczętą godzinę, oszacowanej na podstawie ceny jednostkowej wynikającej z oferty i 

szacunkowej ilości energii elektrycznej zamówionej dla Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: 

a. wystąpienia siły wyższej; 

b. wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek 

podatku akcyzowego. 

c. wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do  treści 

umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego 

wynagrodzenia. 

d. gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie. 

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia będzie 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest  uprawniony do  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego 

wysokość zapłaconych przez Wykonawcę kar umownych. 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy  – Kodeks Cywilny, a także ustawy 

Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. 2017, poz. 220, z późn. zm.) 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy ZF/PK/10/2021 

       

l.p Obiekt Adres Obecna 

grupa 

taryfowa 

Przewidywane 

zużycie energii-

12 miesięcy 

[MWh] 

Cena 

jednostkowa 

energii netto 

[szczytowa 

/1MWh] 

Cena 

jednostkowa 

energii netto 

[pozaszczytowa 

/1MWh] 

1 Oczyszczalnia ścieków 

Głubczyce (1936,1866 ) 

Głubczyce  

ul. Kopernika 

41 

B22 1310,00 MWh   

2 Pompownia wody 

Głubczyce (8947,8877) 

Głubczyce, ul. 

Powstańców 

2 

C21 249,00 MWh 

 

  

3 Ujęcie wody ul. 

Kołłątaja (2053) 

Głubczyce ul. 

Kołłątaja 

B11  70,00 MWh   

4 Ujęcie wody ul. 

Mickiewicza (090) 

Głubczyce ul. 

Mickiewicza 

C12a 9,00 MWh 

 

  

5 Pompownia wody 

Bogdanowice (2163) 

Bogdanowice B11 17,00MWh   

6 SUW Klisino (009) Klisino B22 37,00 MWh   

7 Hydrofornia (Ujęcie 

wody) Braciszów (9100) 

Braciszów  C12a 13,00 MWh   

8. Pompownia ścieków 

Gadzowice (9230) 

Gadzowice  C11 6,00 MWh   

9 SUW Krasne Pole 

(9380) 

Krasne Pole  C11 18,00 MWh   

10. Hydrofornia Tarnkowa 

(8896) 

Tarnkowa C11 22,00 MWh   

11 Pompownia wody 

Lisięcice (39450) 

Lisięcice ul. 

Klonowa  

C11 12,00 MWh   

12 Pompownia wody 

Lenarcice (39540) 

ul. Wiejska  C11 3,00 MWh   

13 Pompownia wody 

Ciermięcice (39650) 

Ciermięcice C11 2,00 MWh   



- 49 - 
 

14 Pompownia wody węzeł 

wod. (39780) Zopowy 

Zopowy C11 2,00 MWh   

15 Pompownia wody 

Gołuszowice (830) 

Gołuszowice C11 5,00 MWh   

16 Pompownia wody 

Bernacice (39900) 

Bernacice C 11 1,00 MWh   

17 Hydrofornia Nowe 

Gołuszowice (0017) 

Nowe 

Gołuszowice 

C11 12,00 MWh   

18 Hydrofornia Mokre Wieś 

(40127) 

Mokre Wieś C11 5,00 MWh   

19 Hydrofornia Dobieszów 

(40257) 

Dobieszów C11 3,00 MWh   

20 Hydrofornia Debrzyca 

(40307) 

Debrzyca C11 14,00 MWh   

21 Hydrofornia ul. 

Niepodległości (0477) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

22 Hydrofornia ul. 

Krakowska (40567) 

Głubczyce C11 9,00 MWh   

23 Pompownia ścieków ul. 

Miarki (677) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

24 Pompownia ścieków 

PGR 1 (707) 

Grobniki ul. 

Szkolna 

C11 14,00 MWh   

25 Pompownia ścieków 

PGR 2 (857) 

Grobniki C11 13,00 MWh   

26 Pompownia ścieków 

PGR 3 (927) 

Grobniki ul. 

Osiedle 

C11 1,00 MWh   

27 Pompownia ścieków 

PGR 4 (026) 

Grobniki ul. 

Szkolna 

C11 2,00 MWh   

28 Pompownia ścieków 

PGW (1136) 

Grobniki 

Widok  

C11 5,00 MWh   

29 Pompownia ścieków 

PDE (1266) 

Debrzyca C11 5,00 MWh   

30 Pompownia ścieków 

Nowe Gołuszowice 

(1316) 

Nowe 

Gołuszowice 

C11 3,00 MWh   

31 Pompownia ścieków 

Głubczyce Sady (41486) 

Głubczyce 

Sady  

C11 5,00 MWh   
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32 Wieża ciśnień (1576) Głubczyce C11 5,00 MWh   

33 Studzienka kanalizacyjna 

ul. Pocztowa (1686) 

Głubczyce C11 2,00 MWh   

34 Pompownia ścieków ul. 

Dworcowa (1716) 

Głubczyce C11 1,00 MWh   

35 Pompownia ścieków 

Bogdanowice PBO1 

(3892) 

Bogdanowice C11 27,00 MWh   

36 Hydrofornia Chróstno 

(3672) 

Chróstno  C11 7,00 MWh   

37 Oczyszczalnia ścieków 

Pomorzowice (7843) 

Pomorzowice C11 21,00 MWh   

38 Przepompownia  

ścieków Bogdanowice 

Kolonia PBK (P5) 

(4454) 

Bogdanowice 

Kolonia  

B11 4,00 MWh   

39 Przepompownia ścieków 

Zopowy PZO1 (3691) 

Zopowy ul. 

Stawowa  

C11  4,00 MWh   

40 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 1 (3271) 

Zubrzyce ul. 

Długa  

C11 19,00 MWh   

41 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 3 (3581) 

Zubrzyce ul. 

Słoneczna  

C11 1,00 MWh   

42 Przepompownia ścieków 

Zopowy PZO2 (3721) 

Zopowy ul. 

Zielona  

C11 1,00 MWh   

43 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU 2 (3491) 

ul. 

Ciermięcicka 

C11 1,00 MWh   

44 Przepompownia ścieków 

Zubrzyce PZU4 (3321) 

Ul. Długa C11 1,00 MWh   

45 Ujęcie wody Klisino 

(8746) 

Klisino C12a 27,00 MWh   

46 Pompownia ścieków P4 

Bogdanowice (3962) 

Bogdanowice C11 3,00 MWh   

47 Pompownia ścieków 

Bogdanowice 2 boisko, 3 

Kościół (PBO2 i PBO3) 

(7435) 

Bogdanowice B11 9,00 MWh   
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48 Przepompownia wody 

Milice ul. Dz. Nr 20 

(078) 

Milice C11 3,00 MWh   

49 Oczyszczalnia ścieków 

Bernacice Górne (4258) 

Bernacice 

Górne 

C12a 6,00 MWh   

50 Hydrofornia Głubczyce 

Sady (4128) 

Głubczyce 

Sady  

C12a 11,00 MWh   

51 Oczyszczalnia Ścieków 

Kwiatoniów (5695) 

Kwiatoniów C11 4,00 MWh   

52 Oczyszczalnia ścieków 

w Lisięcicach (9887) 

Lisięcice C11 28,00 MWh   

53 Pompownia ścieków 

Lisięcicach (19960) 

Lisięcice C11 1,00 MWh   

54 Oczyszczalnia ścieków 

w Chróstnie (4384) 

Chróstno C11 4,00  MWh   

55 Mokre zbiornik 

zapasowo wyrównawczy  

na wodę czystą działka 

29 (77421) 

Mokre C11 2,00 MWh   

56 Oczyszczalnia ścieków  

Klisino (09623) 

Klisino C21 30,00 MWh   

57 Przepompownia ścieków 

Klisino (8488) 

Klisino C11 1,00 MWh   

58 Przepompownia ścieków 

Głubczyce Sady dz. 7/18   

(590322413600492840) 

Głubczyce 

Sady 

C11 1,00 MWh   

 Razem netto    

Podatek Vat 23%    

Razem brutto    
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

 

Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

 

Nazwa  Wykonawcy: ………….……………………………………………………………  

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

 

 

„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez spółkę Głubczyckie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” 

 

 

oświadczam, że posiadam generalną umowę dystrybucyjną zawartą z: 

 

• TAURON Dystrybucja S.A. 

 

umożliwiającą  wykonanie  zamówienia,  której  okres  obowiązywania  jest  nie  krótszy  niż  okres  

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 

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

 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

…………………………………………………. 

Pieczęć wykonawcy 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

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

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

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

……………………………………………………. 

                                                                                     (Data i podpis) 

 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 11 do SWIZ 

 

 

 

………………………………... 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 

z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, tel. 77 485 27 21; 

a. administrator powołał inspektora ochrony danych, kontakt: iod@wodociagi-glubczyce.pl; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawniane do uzyskania 

danych osobowych lub podmiotu uczestniczce w realizacji umowy, pracownicy administratora oraz 

obsługa prawna; 

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora (dane przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach 

biznesowych); 

e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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g. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

h. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(Data i podpis) 

 

 

 


