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Sejny, 2018 r. 

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający: 

 
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 

1265) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej PGK w 

Sejnach: www.pgk.sejny.pl/home Specyfikację można także uzyskać w siedzibie 

Zamawiającego w Marynowo 35,  gm. Sejny. 

 

3. Przedmiot, sposób finansowania oraz termin wykonania zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby PGK w 

Sejnach sp. z o.o. 
kod CPV 09 31 00 00 -5 

 

3.2. Sposób finansowania:  

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Sejnach Spółka z o.o. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii 

elektrycznej na potrzeby PGK w Sejnach sp. z o.o. 
 

Opis przedmiotu zamówienia  

 
 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby PGK 

w Sejnach sp. z o.o. obiektów firmy w okresie 16 miesięcy począwszy od 

01.08.2018 roku.  
Przewidywana ilość obiektów poboru:  

- 15 szt. dla zasilania budynków, dla których płatnikiem jest PGK w Sejnach sp. 

z o.o.   

 
Punkt poboru energii 
 
Oczyszczalnia ścieków Marynowo, 16-500 Sejny 
Stacja wodociągowa  
1 Maja 15, 16-500 Sejny 

Przepompownia Krzywa 
Dz. Nr 227, 16-500 Sejny 

PGK Juliana Marchlewskiego 32B, 16-500 Sejny 

PGK Parkowa 3 
16-500 Sejny 

PGK Krasnopol 1 

http://www.pgk.sejny.pl/home


16-503 Krasnopol 

Przepompownia Krzywa 
16-500 Sejny 

Targowica 22 Lipca 
16-500 Sejny 

PGK Emilii Plater 1 
16-500 Sejny 

PGK Łąkowa 
16-500 Sejny 

Przepompownia Poprzeczna  
16-500 Sejny 

Przepompownia Parkowa 
16-500 Sejny 

Przepompownia 1 Maja 
16-500 Sejny 

Przepompownia Łąkowa  
16-500 Sejny 

Targowisko Miejskie Parkowa 
Dz. Nr 661/8, 16-500 Sejny 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK A do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Odbiorców z grupy taryfowej C2x 
Wykaz punktów poboru energii 

 

 

Lp. Punkt poboru ulica nr kod Miejscowość Numer indentyfikacyjny 
Numer 
Licznika 

Taryfa 
Moc 

umowna 
Szacowane 

zużycie Energii 

1. Oczyszczalnia ścieków Marynowo  16-500 Sejny PL_ZEBB_2001000691_09 50068987 C21 71 328 607 kWh 

2. Stacja wodociągowa 1 Maja 15 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009000082_06 425.0002395 C21 70  71 517 kWh 

3. Targowisko miejskie Parkowa dz.nr661/8 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012913_07 91264256 C12A 16 5 515 kWh 

4. PGK Juliana Marchlewskiego 32B 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012631_07 71874932 C12A 15 5 921 kWh 

5. PGK Parkowa 3 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008912_01 00106610 C12A 10 72 703 kWh 

6. PGK Krasnopol 1 16-503 Krasnopol PL_ZEBB_2009009057_02 00220286 C12A 40 55 280 kWh 

7. Przepompownia Krzywa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008904_06 00106609 C12A 10 9 988 kWh 

8. Targowica 22 Lipca  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008905_08 00106618 C12A 8 1 089 kWh 

9. PGK Emilii Plater 1 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008913_03 00106613 C12A 10 1 444 kWh 

10. PGK Łąkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008903_04 00106616 C12A 3 2 552 kWh 

11. Przepompownia Poprzeczna  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009009055_08 00207921 C12A 10 3 048 kWh 

12. Przepompownia Parkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008914_05 00106611 C12A 8 7 912 kWh 

13. Przepompownia 1 Maja  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008906_00 00106615 C12A 40 25 939 kWh 

14. Przepompownia Łąkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009009054_06 00106617 C12A 20 2 634 kWh 

15. Przepompownia Krzywa Dz.nr.227 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012821_04 90932477 C12A 17 0 kWh 

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

SUMA kWh 594 149 kWh 

 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1  oraz wzorze umowy, 

stanowiących załączniki do specyfikacji.  

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.  

Szacowany wolumen energii 800 000 kWh. 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r. 2  

 



5. Warunki udziału w postępowaniu:  

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

5.2. Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu 

dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A.  

5.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

tj. udokumentują wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

trzech dostaw energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 1 GWh w skali roku 

każda.  

5.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy, tj.  

- wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę minimum 300 000,00 złotych.  

- przedstawią a żądanie zamawiającego część sprawozdania finansowego, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne 

dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na 

podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł.  

5a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 3  

 



4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, 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.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z poniższym 

wykazem.  

6.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

6.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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;  

6.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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;  

6.4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  

6.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a ppkt 1 niniejszej SIWZ;  

6.6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6.7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 4  

 



z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

6.8. Koncesja na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o 

tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której może prowadzić 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD 

do wszystkich obiektów zamawiającego.  

6.9. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, 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 

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. Według załącznika nr 2.  

6.10. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum  300 000,00 złotych.  

6.10.1. Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również 

odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, 

inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na 

podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł.  

6.11. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite 

dokumenty) wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej SIWZ, 

tj. w punktach 5.1 do 5.4. (wersja edytowalna jednolitego dokumentu znajduje się na 

stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych - https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia).  

Zgodnie z art. art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.  

Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia.” 5  

 



Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być 

wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. wykonawcę, poszczególnych 

wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.  

6.12. 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. Z 

dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.  

Dokumenty podmiotów zagranicznych:  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem 

zamawiający żąda: 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 art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy; 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 grzywnami, 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. 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 § 7 ust. 1 Rozporządzenia, 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. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa 

dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma 6  

 



osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.13. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:  

1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie;  

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w punkcie 6.11. SIWZ, czyli oświadczenie 

(oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - 

Wykonawca musi załączyć do oferty;  

3) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – należy dołączyć do oferty 

przetargowej lub złożyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie wraz z ofertą 

przetargową;  

4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;  

5) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.12. SIWZ.  

6.14. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.13. 

SIWZ:  

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia - Załącznik nr 3 do specyfikacji.  

2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 6.1. do 6.10.1. SIWZ wykonawcy 

będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni i w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

7. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem a 

następnie potwierdzają je niezwłocznie pisemnie. W przypadku przekazywania, 7  

 



oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie 

drugiej ma prawo żądania potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

Obowiązujący numer tel/faksu to (087) 5162186 a wszelką korespondencję prosimy 

kierować na PGK w Sejnach sp. z o.o. 16-500 Sejny Marynowo 35   

Numery telefonów i faksu zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej 

specyfikacji.  

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:  

Zdzisław Rzepiejewski pracownik PGK w Sejnach tel. 501167993 

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium.  

Wadium ustala się w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100).  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm).  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego w 

BS Rutka Tartak nr konta 13 936700070010000610270001. Wpłata musi wpłynąć na 

rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Nie ma możliwości wniesienia 

wadium w pieniądzu do kasy gminy.  

Wykonawca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy 8  

 



stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma 

wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa 

w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki o której mowa w art 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie 

art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.  

Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.  

O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na 

konto lub jego złożenie u zamawiającego.  

Warunki zwrotu wadium, ponownego jego wniesienia oraz przepadku regulują 

postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych.  

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na: 

Zakup energii elektrycznej na rok 2018”. Proszę nie otwierać przed ........................ r. 

godz. ...............” (proszę wpisać datę i dokładną godzinę otwarcia ofert) oraz dodatkowo 

dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.:  

PGK w Sejnach 

ul. 1Maja 15 

16-500 Sejny 

W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

11. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka      

 z o.o., Marynowo 35, sekretariat nie później niż do dnia 15.05.2018 r. do godz.10.00 

Oferty przesłane pocztą uważa się, że wpłynęły w terminie, jeżeli zostaną doręczone  

      do siedziby Zamawiającego w terminie 15.05.2018 r. godz. 10.00 Oferty złożone po  

      terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania 

Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego, w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej w Sejnach Spółka   z o.o., Marynowo 35  w dniu 15.05.2018r. do godz. 

10:15.  

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty:  

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena energii elektrycznej netto w zł/1kWh - waga kryterium 100%  

1) Cena oferty powinna zawierać jedną cenę jednostkową energii elektrycznej netto 

wyrażone w zł/kWh dla wszystkich punktów poboru z Załącznika 1 określoną z 

dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.  

Ceny jednostkowe energii elektrycznej o których mowa w pkt 1) powinny uwzględniać 

wszystkie ewentualnie stosowane przez sprzedawców energii opłaty 9  

 



dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców 

oraz koszty bilansowania handlowego.  

2) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym.  

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:  

cena oferty netto – 100%.  

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według wzoru:  

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów  

gdzie:  

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,  

100 – wskaźnik stały,  

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.  

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty 

powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków 

komisji przetargowej.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość 

punktów.  

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a, zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, poprzez podanie parametrów technicznych każdego z 

produktów. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez 

względu na to, kto będzie wykonawcą (dostawcą) przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą 

będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, 

niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym 

Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru 

oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu 

ponad 60%. Koszty cyklu życia nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 

zamówienia, ponieważ nie mają zastosowania przy dostawie energii elektrycznej.  

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa przez 

PGK w Sejnach. Treść umowy stanowi załączniki do niniejszej specyfikacji. Termin 

zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten 

może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O 

nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego.  

Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu przed jej zawarciem:  

1) kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, umowy współpracy lub umowy 

konsorcjum – w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia – przy czym umowa będzie określała w szczególności zasady 

odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

 

15. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 10  

 



16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której 

wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.  

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964)  

b)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów wpostępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.Nr41, poz. 238). 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

21. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówienia może wejść 

zakup energii do nowo wybudowanych punktów odbioru energii. 

22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w 

punkcie 1 niniejszej specyfikacji.  

23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia będą 

prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 

obcych.  

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

26. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

27. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

28. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

29. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania dostaw energii elektrycznej 

w ramach zamówienia na dostawy. 11  

 



Załączniki do specyfikacji:  

1. Oferta - Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) – do wypełnienia przez 

wykonawców.  

2. Wykaz wykonanych dostaw spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2)- do wypełnienia przez 

wykonawców.  
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik 

nr 3. 12  

 



Załącznik nr 1 do specyfikacji  

OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY  
Nazwa firmy (wykonawcy): ..................... ............................. , dnia ................  

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

Adres wykonawcy: .................................  

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

Województwo: ......................................  

NIP: ....................................................  

PESEL: …..............................................  
(dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP  
oraz wykonawców będących osobami fizycznymi)  

...........................................................  
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym  

...........................................................  
adres e-mail wykonawcy  

...........................................................  
adres strony www. wykonawcy  

Do PGK w Sejnach sp. z o.o. 

Ul. 1 Maja 15 

16-500 Sejny 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Zakup energii 

elektrycznej na rok 2018-2019”.  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto i brutto:  

a) cena energii elektrycznej  

Cena dla taryfy C-21 

wartość netto: ......................... zł za 1 kWh  

słownie złotych: ………………………………………………………….......................................  

b) podatek VAT według stawki …… % w wysokości......................... zł  

słownie złotych: .........................................................................................  

c) wartość brutto …………………...... zł za 1 kWh  

słownie złotych: .........................................................................................  

Cena za energię elektryczną czynną całodobowo w zł/kWh. Cena podana w formacie 

0,0000 zł  

2. Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………..  

podpisano 13  

Cena dla taryfy C12A 

wartość netto: ......................... zł za 1 kWh  

słownie złotych: ………………………………………………………….......................................  

b) podatek VAT według stawki …… % w wysokości......................... zł  

słownie złotych: .........................................................................................  

c) wartość brutto …………………...... zł za 1 kWh  

słownie złotych: .........................................................................................  

Cena za energię elektryczną czynną całodobowo w zł/kWh. Cena podana w formacie 

0,0000 zł  

2. Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………..  
 

              Cena całkowita brutto wynosi: C21…… x 533498 kWh + C12A…….. x 258700 kWh  =  

                         …………….zł         brutto/kWh. 

                CAŁKOWITA WARTOŚĆ , 

                ZAMÓWIENIA  OFERTY BRUTTO: ………………………… 

 



Warunki płatności: …………………………………………………………………..  

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia.  

3. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.  

a) nazwa (firma) podmiotu: ..............................................................................  

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie 

opisanym w punkcie 5.3. SIWZ;  

b) nazwa (firma) podmiotu: ..............................................................................  

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie 

opisanym w punkcie 5.4. SIWZ;  

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.12. 

SIWZ.  

* nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy.  

* niepotrzebne skreślić  

4. Do oferty załączamy oświadczenie (oświadczenia)* w postaci Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia wypełnione zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w punkcie 6.11. SIWZ.  

5. Oświadczamy, że dokumenty wymienione w punktach 6.1. do 6.10.1. SIWZ złożymy 

na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).  

6. W przypadku wybrania naszej oferty, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy zobowiązujemy się do:  

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy, w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej  300 

000 zł,  

2) złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7. Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ...........................  

w formie: ..........................................................................................................  

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ...........................................................  

lub na adres: .....................................................................................................  

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w 

okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa zamówień 

publicznych.  
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia).  

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10. Oświadczamy, że projekty umów zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku 

wybrania naszej oferty, do zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Oświadczamy, że posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, zgodnie 

z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr ........................... z dnia 

........................ na okres …......................... .  

Koncesję tę załączamy do oferty.  

12. Oświadczamy, że posiadamy zawarte umowy na sprzedaż energii za 

pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. z dnia ........................ zawartą na 

okres …......................... ;  

13. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, przedstawimy dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

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

Podpisy osób uprawnionych  
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Załącznik nr 2 do specyfikacji  

 

pieczęć oferenta 

          

 

 

 

Wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze na zadanie:  

Zakup energii 

 
 

 

L.p Nazwa zadania Lata realizacji Wartość Poświadczenie przez 

odbiorcę  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                   ........................................... 
                                           podpis osoby upoważnionej 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na 

stronie internetowej wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 ………………………………. 

pieczęć wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

 W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego w okresie od 

01.08.2018r. do 31.12.2019r. na potrzeby budynków PGK Sejny 

 

 

1. oświadczam, że należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu wymienionymi w poniższej tabeli: 

 

l.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…   

 

………………………. 

   (miejscowość i data) 

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

podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

2. nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu,  

 

………………………. 

   (miejscowość i data) 

 

………………………………. 

podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
-należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

 

 
      ………………………….., dnia ………………… 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa Generalna Sprzedaży Energii  

Elektrycznej Czynnej  Nr    -  PROJEKT 

 
zwana dalej „Umowa Generalna" lub „Umowa".  
 

Zawarta w dniu …………… ……r.  pomiędzy: 

  

 Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15,  

16-500 Sejny, REGON: 200703652, NIP: 844-235-05-40 reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu  -  Mariusz Jagłowski 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

a 

 

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

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

.,  

reprezentowanym przez: 

 

.……………………………  
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą", 

 

o następującej treści: 

W treści umowy Zamawiający oraz Sprzedawca zwani łącznie są Stronami.  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta ze Sprzedawcą, który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej  

30 tys. Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz.1579 t.j.), prowadzonego przez PGK w Sejnach Sp. z o.o. pod nazwą: wspólny 

zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.07.2018r. do 

31.12.2019r.  

Zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający tj. PGK w Sejnach Sp. z o.o.  zakupi energię 

elektryczną czynną na potrzeby budynków  oraz urządzeń technicznych infrastruktury  ( 

przepompowni, kotłowni ) 
Słownik pojęć:  

PPE- Punkt Poboru Energii.  

OSD- Operator Systemu Dystrybucji.  

 

 

 

SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

wspólny zakup energii elektrycznej czynnej, przeprowadzonym przez PGK Sejny. 

Odbiorca końcowy – odbiorca, dokonujący zakupu energii elektrycznej czynnej do własnych obiektów 

na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej 

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

i warunki sprzedaży energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§1 

Postanowienia wstępne 



1. PGK Sejny zawiera umowę generalną w imieniu własnym na  zakup energii elektrycznej czynnej dla 

obiektów Zamawiającego . Wykaz obiektów, na rzecz których PGK Sejny zawiera Umowę, 

zwanych w dalszej części umowy „Odbiorcami końcowymi", zawiera załącznik nr 1 do umowy.  

2. W przypadku Odbiorców końcowych będącymi obiektami  PGK Sejny szacunkowe dane  zawiera 

załącznik nr.1 

3.  Niniejsza umowa generalna jest wyłączną podstawą do zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej 

czynnej przez Sprzedawcę. 

4. Odbiorcy końcowi oraz Sprzedawca zobowiązani są w terminie 10 dni od zawarcia umowy 

generalnej zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej na warunkach określonych w 

projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej stanowiącym załącznik do SIWZ. 

5. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej, odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 t.j.) zwaną dalej 

„Prawem energetycznym", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 tj. ze zm.) 

zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym", postanowieniami określonymi w stosownych koncesjach, 

postanowieniami niniejszej umowy generalnej oraz zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy  

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. 

poz.1579 t.j.). 

6.  Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucji: PGE Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający o mają 

podpisane odrębne umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

7.  Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż energii     

 elektrycznej do PPE Zamawiającego oraz Odbiorców końcowych za pośrednictwem sieci     

 dystrybucyjnej  OSD. 

8.  Niniejsza Umowa generalna reguluje wyłącznie warunki generalne sprzedaży energii elektrycznej   

 czynnej  i   nie   zastępuje  umowy  o  świadczenie  usług  dystrybucyjnych. 

9. Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną  

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

 

 

§2 

Zobowiązania stron 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych,    

      wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 

2.   Sprzedawca zobowiązuje się do:  

1) powiadomienia pisemnie lub elektronicznie OSD, w imieniu własnym i 

Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu  umowy na  sprzedaż energii elektrycznej, 

niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni  

od daty zawarcia niniejszej umowy; 

2) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy; 
3) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych    

wskazanych w § 4 umowy generalnej;  

4) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;  

5) udostępnienia nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo - 

rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej czynnej do obiektów objętych 

umową;  

6) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych taryf do nowych punktów pomiarowych lub 

nowych obiektów poszczególnych Odbiorców końcowych.  

3.  Zamawiający oraz Odbiorcy  zobowiązują się do:  



1) pobierania energii elektrycznej czynnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej;  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną czynną;  

3) przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  

w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej      

mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-  

rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. 

4.  Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach  

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ 

na rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

5. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego  zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
§3 

Bilansowanie handlowe 

1. Przez „bilansowanie handlowe" rozumie się zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego   

      elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów   

     sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi        

     rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości   

     określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.  

2. W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe i ponosi  

     wszelkie koszty z tym związane.  

3. Sprzedawca zwalnia Odbiorców końcowych z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych na  

     skutek niedokonania bilansowania handlowego.  

 

 

 

§4 

Standardy jakościowe 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego i Odbiorców Końcowych w przypadku klęsk żywiołowych, 

innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z 

powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania 

ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. 

3.  W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 

zamówienia określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca 

zobowiązany jest do udzielania bonifikat w wysokościach określonych Prawem 

energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy.  

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

handlowym związane z wypełnieniem niniejszej Umowy generalnej, w tym 

opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych  do  OSD,  przysługują Sprzedawcy. 



5. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej 

dostarczonej  

i pobranej z systemu będzie: Sprzedawca. 
§5 

Ceny stosowane w rozliczeniach 

1. Wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako iloczyn 

ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 

energii elektrycznej. 

2. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców końcowych odbywać 

się będzie według następujących cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych:  

1) C-21 – ………… zł brutto/kWh,  

3) C12a – ………… zł brutto/kWh, 

 

przy szacowanej ilości energii elektrycznej w ilości:  

1) C-21  -   533498 kWh,  

3) C-12a – 258700 kWh, 

 

Łączna ilość energii elektrycznej dostarczanej w okresie realizacji umowy do punktów poboru 

energii elektrycznej dla w/w grup taryfowych szacuje się na poziomie  800 000 kWh. 

3. Przewidywane wynagrodzenie Sprzedawcy w okresie realizacji umowy za energię elektryczną      

w zł/kWh dla poszczególnych taryf zgodnie z §5 ust.2 dla obiektów Zamawiającego  

i powiatowych jednostek organizacyjnych, zasilanych z sieci niskiego napięcia (nN), 

wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.08.2018r. do 31.12.2019r., wyniesie: 

- netto …………. zł (słownie: ………………………………… złotych netto) 

- podatek VAT (23%): …………… zł (słownie: ……………………  złotych) 

 - brutto …………….. zł (słownie: …………………………….., złotych brutto). 

 

 

 

 

 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 ulegają zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany    

     stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem  

     akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. 

5. Ceny jednostkowe określone w ust.2 dla poszczególnych grup taryfowych obowiązują 

również dla   

     nowo  przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD. 
6. Wskazane ceny jednostkowe brutto sprzedaży energii elektrycznej czynnej obowiązują począwszy od 

dnia 01 sierpnia 2018r. dla poszczególnych PPE Zamawiającego i powiatowych jednostek 

organizacyjnych  aż do końca trwania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2019r. 

7.  Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży należnych kwot 

zostanie doliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia 

faktury. 
8. Sprzedawca może zmienić ceny jednostkowe energii elektrycznej, określone w poszczególnych 

grupach taryfowych, wskazane w § 5 ust.2 wyłącznie w przypadku zmiany stanu prawnego  

w zakresie stawek podatkowych wpływającym na kalkulację cen energii elektrycznej, przy czym 



zmiany te będą obowiązywać z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa regulujących 

ich wysokość oraz po zmianie umowy w formie aneksu. 

 

§ 6 

Nominalna wartość zobowiązania 

1.  Nominalna wartość zobowiązania stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych brutto określonych  

w § 5 ust. 2 oraz  prognozy zużycia energii elektrycznej czynnej wskazanej w załączniku nr 1 do 

umowy i wynosi:  ………………… zł brutto (słownie: ……………………złotych brutto), w tym 

nominalna wartość zobowiązania w 2018r. wynosi ………… zł brutto, zaś w …………r. wynosi 

………… zł brutto.  

2. Wartość zamówienia brutto wskazana w ust. 1 podlega zmianie jedynie w przypadku ustawowej   

     zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz ustawowej zmiany stawki  

     podatku VAT w stosunku do stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.  

3. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 1 do umowy  

stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu 

lub zmniejszeniu o maksymalnie 20 % w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych 

Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych 

potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia 

Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny 

energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych 

roszczeń finansowych  

 (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni 

Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż 

prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 1 do umowy, w szczególności spowodowanej 

zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą 

grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym 

poborem energii w ramach poszczególnych PPE.  

4.  Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia. 

 

§7 

Rozliczenia 

1. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną czynną dostosowany będzie do okresu 

rozliczeniowego stosowanego dla PPE Odbiorcy końcowego przez OSD.  

2. Sprzedawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umów sprzedaży w wysokości 

stanowiącej sumę iloczynów cen jednostkowych brutto określonych w § 5 ust. 2 i pobranej energii 

elektrycznej czynnej, zliczanej na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo - 

rozliczeniowych.  

 

 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układów pomiarowo -

rozliczeniowych, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobieranej energii 

elektrycznej zastosowanie mają regulacje zawarte w § 7 ust. 3 odrębnej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej czynnej zawartej z Odbiorcą końcowym.  

 
§8 

Płatności 
1. Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę 

rozliczeniową.  

2.  Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.  



3.  Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu należności za fakturę VAT 

na rachunek bankowy Sprzedawcy.    

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Odbiorcę końcowego 

odsetkami ustawowymi.  

§9 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorcy końcowego, w przypadku 

nieuiszczenia przez niego należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych  

z dostarczaniem tej energii przez okres co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności,  

po uprzednim pisemnym wezwaniu  do zapłaty zaległych i bieżących należności.  

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje na wniosek Sprzedawcy skierowany do 

OSD, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy końcowego. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania 

energii  

w przypadku, gdy Odbiorca końcowy zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności oraz pisemnym powiadomieniu Odbiorcy 

końcowego o tym fakcie. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej czynnej i świadczenie usług dystrybucji 

przez OSD,  nastąpi na wniosek Sprzedawcy, bezzwłocznie po uregulowaniu przez 

Odbiorcę końcowego zaległych należności za energię elektryczną czynną oraz innych 

należności związanych  

z dostarczaniem tej energii.  

5.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Odbiorców końcowych 

warunków Umowy Generalnej Sprzedaży Energii Elektrycznej Czynnej, obowiązujących 

przepisów ustawy Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego.  
§ 10 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony, od 01.08.2018r. do 31.12.2019r.  

2. Strony za obustronną zgodą, dopuszczają możliwość aneksowania umowy w formie pisemnej. 

3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej czynnej na warunkach wynikających z oferty nastąpi  

od dnia 01.08.2018r. po spełnieniu przez Strony wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD,  

w szczególności po: 

-  wygaśnięciu obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych    

       Odbiorców końcowych, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

-  zawarciu umów sprzedaży energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z Odbiorcami  

       końcowymi, 

-      pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy. 

 

 

 

4. Z przyczyn formalno-prawnych Strony dopuszczają zmianę terminu rozpoczęcia realizacji    

      zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do    

      31.12.2019r.  

 
§ 11 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w terminie uzgodnionym przez Strony.  

2. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę generalną z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych 



przyczyn, o których nie miał wiedzy w chwili zawarcia Umowy, a które to przyczyny powodują,  

iż dalsze wykonanie Umowy grozi Sprzedawcy rażącą stratą.  

3. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

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

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

 
§ 12 

Postanowienia Końcowe 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zgłoszenia OSD w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 1) 

podpisanych na mocy umowy generalnej, umów sprzedaży energii elektrycznej czynnej.  

2. Strony ustalają, że: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej Umowy, odbywać się będzie na drodze pisemnego powiadomienia 

Sprzedawcy, 

2) zmiana nazwy punktu poboru energii elektrycznej wymienionego w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy, odbywać się będzie na drodze pisemnego powiadomienia 

Sprzedawcy, 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz inne akty prawne 

powszechnie obowiązujące. 

5. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

Podwykonawcy 

1. Sprzedawca w celu wykonania przedmiotu umowy, może zawrzeć na piśmie umowę  

o podwykonawstwo w celu zlecenia wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcy. Wykonanie części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia 

Sprzedawcy od  

odpowiedzialności za właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. Sprzedawca zlecając prace Podwykonawcy, zobowiązany jest 

bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z kodeksu cywilnego i przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Powierzenie Podwykonawcy prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań 

Sprzedawcy wobec Zamawiającego za prace wykonane przez Podwykonawcę. Sprzedawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Sprzedawcy. 

 

 

 

 

 



3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców przez Sprzedawcę, Podwykonawcy muszą 

spełniać warunki w zakresie nie mniejszym niż warunki stawiane na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne wobec Wykonawcy. 
 
§ 14  
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy będą: 

1) z ramienia Zamawiającego: Zdzisław Rzepiejewski tel 50167993 

2) z ramienia Sprzedawcy: …………..……, tel. ……………………... 
 
 

§ 15 
 

Spory mogące powstać w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy generalnej Strony 

poddadzą, w przypadku braku ich rozwiązań na drodze porozumienia stron, pod rozstrzygnięcie Sądu 

Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

 
§ 16 
 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Sprzedawcy i dwa dla Zamawiającego.  

2.  Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego  wraz z 

szacowanym zapotrzebowaniem na energię elektryczną czynną dla poszczególnych PPE. 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo. 

3) Załącznik nr 3 -  Kopia Formularza ofertowego Sprzedawcy. 

 

 
               Sprzedawca:                                         Zamawiający: 
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Załącznik nr 1.do przedmiotu zamówienia 

 

 
ZAŁĄCZNIK A do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Odbiorców z grupy taryfowej C2x 

Wykaz punktów poboru energii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lp. Punkt poboru ulica nr kod Miejscowość Numer indentyfikacyjny Numer Licznika Taryfa 
Moc 

umowna 

Szacowane 

zużycie Energii 

1. Oczyszczalnia ścieków Marynowo  16-500 Sejny PL_ZEBB_2001000691_09 50068987 C21 71 328 607 kWh 

2. Stacja wodociągowa 1 Maja 15 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009000082_06 425.0002395 C21 70  71 517 kWh 

3. Targowisko miejskie Parkowa dz.nr661/8 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012913_07 91264256 C12A 16 5 515 kWh 

4. PGK J. Marchlewskiego 32B 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012631_07 71874932 C12A 15 5 921 kWh 

5. PGK Parkowa 3 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008912_01 00106610 C12A 10 72 703 kWh 

6. PGK Krasnopol 1 16-503 Krasnopol PL_ZEBB_2009009057_02 00220286 C12A 40 55 280 kWh 

7. Przepompownia Krzywa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008904_06 00106609 C12A 10 9 988 kWh 

8. Targowica 22 Lipca  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008905_08 00106618 C12A 8 1 089 kWh 

9. PGK Emilii Plater 1 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008913_03 00106613 C12A 10 1 444 kWh 

10. PGK Łąkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008903_04 00106616 C12A 3 2 552 kWh 

11. Przepompownia Poprzeczna  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009009055_08 00207921 C12A 10 3 048 kWh 

12. Przepompownia Parkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008914_05 00106611 C12A 8 7 912 kWh 

13. Przepompownia 1 Maja  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009008906_00 00106615 C12A 40 25 939 kWh 

14. Przepompownia Łąkowa  16-500 Sejny PL_ZEBB_2009009054_06 00106617 C12A 20 2 634 kWh 

15. Przepompownia Krzywa Dz.nr.227 16-500 Sejny PL_ZEBB_2009012821_04 90932477 C12A 17 0 kWh 

SUMA kWh 594 149 kWh 



Załącznik nr. 1a 

 

Punkt poboru energii 

 

Grupa 

taryfowa 

Pobór energii w kWh Średni pobór 

energii  

 

 

XI/2016 XII/2016 I/2017 II/2017 III/201

7 

IV/20

17 

V/2017 VI/2017 VII/2017 VIII/2017 IX/2017 X/2017 

Oczyszczalnia ścieków 

Marynowo, 16-500 Sejny 
C21 28 281 30 679 33 615 28 629 27 962 25 110 24 352 23 422 24 474 27 822 27 602 26 659 27 384 

Stacja wodociągowa  

1 Maja 15, 16-500 Sejny 
C21 5 789 6 208 5 905 5 352 5 875 5 866 6 135 6 002 6 103 6 197 5 944 6 141 5 960 

Przepompownia Krzywa 

Dz. Nr 227, 16-500 Sejny 
C12A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PGK Juliana 

Marchlewskiego 32B,  

16-500 Sejny 

C12A 842 743 957 837 528 439 194 144 221 218 321 477 493 

PGK Parkowa 3 

16-500 Sejny 
C12A 8 086 8 249 11 244 8 850 8 337 8 511 2 646 1 653 1 585 1 342 4 403 7 797 6 059 

PGK Krasnopol 1 

16-503 Krasnopol 
C12A 5 320 5 075 4 419 4 697 4 885 5 226 4 607 4 113 4 582 4 752 3 662 3 942 4607 

Przepompownia Krzywa 

16-500 Sejny 
C12A 844 831 768 736 1 011 870 740 763 944 793 909 779 832 

Targowica 22 Lipca 

16-500 Sejny 
C12A 184 220 177 115 78 72 23 6 44 35 61 74 91 

PGK Emilii Plater 1 

16-500 Sejny 
C12A 125 111 124 108 100 149 123 105 135 113 102 149 120 

PGK Łąkowa 

16-500 Sejny 
C12A 263 241 134 156 314 245 121 172 191 224 241 250 213 

Przepompownia Poprzeczna  

16-500 Sejny 
C12A 323 192 200 187 248 230 381 280 332 241 232 202 254 

Przepompownia Parkowa 

16-500 Sejny 
C12A 649 663 628 593 751 718 531 697 742 574 565 801 659 

Przepompownia 1 Maja 

16-500 Sejny 
C12A 2 075 2 105 2 341 2 028 2 626 2 460 2 320 2 105 2 085 1 792 2 140 1 862 2 162 

Przepompownia Łąkowa  

16-500 Sejny 
C12A 247 287 221 203 336 236 181 243 224 130 165 161 220 

Targowisko Miejskie 

Parkowa 

Dz. Nr 661/8, 16-500 Sejny 

C12A 531 558 655 541 541 428 781 331 330 222 310 287* 460 

* brak poboru energii (średnia wyliczona z mc VII-IX 2017) 

 


