
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kutnie 

  
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 
Adres:    ul. Kościuszki 26  99-300 Kutno 
Telefon:   +48 24 355 22 24 
Faks:    +48 24 355 22 24 
REGON:    473255995 
NIP:     775-24-67-709 
e-mail:             info@mosir.kutno.pl 
Strona www:   http://www.mosir.kutno.pl  
Strona BIP:   http://www.umkutno.bip.e-zeto.eu 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa polegająca na “Dostawie 

energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w 
Kutnie”. 

3.2. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
09310000-5  Elektryczność 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje dostawę do kilku obiektów MOSiR znajdujących się w różnej 
lokalizacji.  

Wykaz punktów poboru i obowiązujących taryf objętych zamówieniem: 

 Aquapark Kutno, Ul. Kościuszki 54, 99-300 Kutno,   

NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: C23 

Uwaga: 
W związku z możliwością przebudowy układu pomiarowego w czasie trwania umowy, a co za 
tym idzie zmianą Taryfy energetycznej   w tym punkcie docelowo planowana jest grupa 
taryfowa: B22 lub B23. Z tego względu, że Zamawiający na chwilę obecną nie może podać daty 
planowanej przebudowy dla celów porównania ofert przyjmuje się po 1/3 przewidywanego 
zużycia dla każdej z możliwych grup taryfowych.  

 
Nr 
PPE 

Taryfa C23 Przewidywane Zużycie  
[kWh] 

Zużycie przyjęte do celów 
obliczenia ceny [kWh] 

- - A B 

P
L
 0

0
3

7
 

7
3
0
1
 0

9
5
8
 

8
2
6
1
 

Szczyt 
przedpołudniowy 

290000 
 

96666 

Szczyt 
popołudniowy 

310000 103333 

Reszta doby 940000 313333 
  



  

Nr 
PPE 

Taryfa B22 Przewidywane Zużycie  
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 Stadion Miejski Ul. Kościuszki 26 , 99-300 Kutno,                                               

           NR PPE: PL 0037 7300 0006 7884 

Grupa taryfowa: C21 

Nr PPE Taryfa Przewidywane Zużycie  [kWh] 
- - A 

PL 0037 7300 
0006 7884 

 
C21 

 
100000 

  
 

 Stadion Miejski Ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego, 99-300 Kutno,               

           NR PPE: PL 0037 7300 1350 3192 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane Zużycie  [kWh] 
- - A 

PL 0037 7300 
1350 3192 

 
C11 

 
5000 

  

 Basen Miejski Ul. Gabriela Narutowicza 47 , 99-300 Kutno,                               

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3293 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane Zużycie  [kWh] 
- - A 

PL 0037 7300 
1350 3293 

 
C11 

 
2300 

  

 Kompleks boisk – Orlik Ul. Dr Antoniego Troczewskiego, 99-300 Kutno,                     

NR PPE: PL 0037 7301 1127 4647 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane Zużycie  [kWh] 
- - A 

PL 0037 7301 
1127 4647 

 
C11 

 
12000 



 
Uwaga dotycząca wszystkich w/w punktów poboru !!! 
 
Podane wyżej przewidywane zużycie energii el. (kWh) jest jedynie ilością 
szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić 
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 
faktycznie zużytej energii elektrycznej w toku realizacji umowy w sprawie zamówień 
publicznych.  
 
 
3.4 Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada aktualną 

umowę lub promesę umowy z Energa Operator S.A. umożliwiającą prowadzenie 
sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Energa 
Operator S.A. do obiektów Zamawiającego. 

3.5 Zamawiający informuje, że umowa na dostawę energii elektrycznej do obiektów 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie jest zawarta na czas określony do 
dnia 31 grudnia 2015 roku.  

3.6 Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej   w 
ramach tej Umowy. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu 
ofertowym.  

4. Oferty częściowe i oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych ani ofert 
wariantowych. 
 

5. Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających. 

 

6. Podwykonawcy: 
 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców na 
których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP      
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP.   

 
7. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie publiczne należy realizować w terminie: 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 
r.  
 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 

 
8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
 
A. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,    



jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: 
posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki; 

 
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi          

do wykonania zamówienia; 

 
4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
B. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8.2. Zamawiający dokona oceny: 

 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.A. siwz 
oraz 

 wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków                    
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt 8.1.B. 
siwz), na podstawie dokumentów i oświadczeń jakich żąda od Wykonawców                     
w pkt 9. siwz, stosując formułę „spełnia”- „nie spełnia”. 

 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:  
 
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zobowiązany jest dostarczyć: 

 
9.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 4 do siwz. 
 

9.2. aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej                               
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zobowiązany 
jest dostarczyć: 

 
9.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 



Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do siwz; 
 
9.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                     

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 
pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
9.5. UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), 

każdy z uczestników oferty wspólnej musi złożyć  oddzielnie dokumenty wymienione 
w pkt 9.2. - 9.4 siwz. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

 
UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 
8.1.A. ppkt 1) siwz, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest 
wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą 
dokumentów wymienionych w pkt 9.3. – 9.4. siwz każdego z tych podmiotów, o ile 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 
 
C. Ponadto poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 9 A i B 

siwz, Wykonawcy mają dostarczyć: 
 
9.6. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

Formularz OFERTA WYKONAWCY stanowiący Załącznik nr 1 do siwz. 
9.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację                      

o braku przynależności do grupy kapitałowej potwierdzającą na dzień składania 
ofert wykazanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy PZP. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej 
samej co wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo 
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –   w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP – 
Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 
D. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą. 
 

9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 9.4. 
siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
  
  

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 lit. a) siwz powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

 
9.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa    
w pkt 9.8. siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,                                     
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 



przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Postanowienia pkt 9.9. siwz stosuje się odpowiednio. 

9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
9.12. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

 
Wymienione w pkt 9.2. – 9.4, 9.7 oraz 9.8. lub 9.10 siwz dokumenty  mogą być 
przedstawione w ofercie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i 9.6. siwz należy przedłożyć  
w oryginale. 
  
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na  język polski. 

 
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

10.1. Informacja o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje składane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawców 
przekazywane są pisemnie lub faksem. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
Zamawiający zastrzega formę pisemną dla oświadczeń, dokumentów  
i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 

10.2. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1. Jarosław Zielak  – zastępca dyrektora MOSiR ds. technicznych –  
tel.  600 395 443 

2. Agnieszka Wojkowska –Pawlak – Radca prawny - sprawy formalno-prawne  
tel. 668 195 122 

 



11. Wymagania dotyczące wadium: 
 
11.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2000,00 zł (dwa 

tysiące złotych) 
 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 10.09.2015 roku,  do 
godz. 12:00  

 
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 tj. z późn. zm.). 

 
11.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze: 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050. 
 

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) 
załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym. 

 
11.4.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formach określonych zgodnie z 

pkt 11.2. ppkt 2) - 5) potwierdzeniem jego wniesienia będzie załączony do oferty 
oryginał właściwego dokumentu. 

 
11.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem pkt 11.10. 

 
11.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
11.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 

11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
11.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę. 

 
11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 



pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  

 

11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 

12. Termin związania ofertą:  
12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.10.2015 roku 

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

 
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
12.3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 12.2. siwz, nie powoduje utraty 

wadium. 
 
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
13. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
 
13.1. Opakowanie i zaadresowanie oferty. 
1. Oferta składana przez Wykonawcę w przedmiocie zamówienia określonym  

w pkt  3.1. siwz, powinna zostać opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można 
było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta z ofertą powinna być 
oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy (Wykonawcy). 

2.   Oferta powinna być zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres:     Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno i opatrzona 
napisem nazwy przedmiotu zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” (pkt 3.1. siwz), tj. wraz                                      
z dopiskiem: „Nie otwierać – do dnia 10.09.2015 roku do godz. 12:00”. 

 
13.2. Podpisy. 

Oferta (przez, którą należy rozumieć dokument wymagany zgodnie z pkt 9.11. siwz) 
musi być podpisana: 

 



- przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                         
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Pełnomocnika. 
 
- w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 
osobę posiadającą Pełnomocnictwo. 
 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone         
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, zgodnie z ustawą z dnia 
14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158, z późn. 
zm.).  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 
1635, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 
13.3. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Wykonawca może zastrzec, że informacje składane w trakcie postępowania 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, za wyjątkiem informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, jednocześnie zobowiązany jest, stosownie do treści art. 8 ust. 
3 ustawy Pzp, wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty takie muszą być oznaczone przez Wykonawcę 
klauzulą o treści: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 
poz.1503 ze zm.)”. 
W przypadku objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentów oferty, które nie 
stanowią takiej tajemnicy, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne. 

 
13.4.  Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty spóźnionej. 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” oraz danymi, o 
których mowa w pkt 13.1. siwz. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu 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 po 
potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi 
nie będą otwierane. 

5. Do zawiadomienia o zmianie/wycofaniu oferty musi być załączony dokument,  



z którego wynika prawo osoby podpisującej takie zawiadomienie do reprezentowania 
Wykonawcy. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona lub cofnięta po terminie składania ofert.  
 

 
 
13.5.  Inne informacje 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na przedmiot zamówienia określony  
w pkt 3.1.siwz.  

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz w języku 
polskim.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy-Prawo 
zamówień publicznych. 

 

13.6.  Zaleca się, aby: 
1. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była parafowana  

i ponumerowana kolejno stronami przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo. 

2. Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. była parafowana przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
Pełnomocnictwo. 

3. Kartki oferty wraz z dokumentami były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że 
część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 

 
 

14. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez Wykonawców 
występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).  

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.  tzw. 
konsorcjum firm, spółka cywilna) pod warunkiem, że ustanowią Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

14.2. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty. 

14.3. Sposób podpisania oferty wspólnej określa pkt 13.2. siwz. 
14.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
14.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy          
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
15.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kutnie adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26, Sekretariat 
w terminie do dnia 10.09.2015 roku do godz. 12:00. 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Kutnie adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26, sekretariat 



w dniu 10.09.2015 roku o godz. 12:15. 
 
15.3.   Otwarcie ofert jest jawne. 

Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia 
przetargu oraz policzeniem otrzymanych ofert. 
Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia 
opakowań.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
informacje dotyczące ceny, a także inne odpowiednie informacje, o których mowa                           
w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Informacje, o których mowa wyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.  
 

15.4. Zamawiający informuje, że udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek 
Wykonawcy na zasadach określonych w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458). 

 
 

16. Opis sposobu obliczenia ceny: 
16.1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia (całkowitą łączną cenę brutto)  
w formularzu „OFERTA WYKONAWCY”, który stanowi załącznik Nr 1 do siwz, uwzględniając w 
niej wszystkie koszty, w tym podatek VAT, podatek akcyzowy, opłatę za obsługę, rozliczenie, opłatę 
handlową oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na ostateczną cenę oferty. 
16.2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji. 
16.3. Cena 1 kWh (kolumna B) powinna być ceną netto (bez VAT-u) i zawierać również koszty 
związane z uzyskaniem wymaganych aktualnymi przepisami wszystkich rodzajów świadectw 
pochodzenia. 

16.4 Koszt niezbilansowania handlowego zużytej energii w czasie trwania umowy ponosi 
Sprzedawca, czyli zużycie mniejszej ilości lub większej niż zakontraktowana energia nie wpływa na 
zmianę ceny energii w okresie trwania umowy. 
16.5. W odpowiednich rubrykach tabeli w formularzu „OFERTA WYKONAWCY” Wykonawca 
przedstawi w odniesieniu do każdego z punktów poboru: łączną cenę brutto sprzedaży energii 
elektrycznej, która jest wynikiem przemnożenia jednostkowej ceny brutto sprzedaży energii 
elektrycznej za 1 kWh i przewidywanej do zużycia ilości energii    w okresie trwania umowy 
sprzedaży energii elektrycznej. 
16.6 Ceny netto [1kWh] oraz ceny brutto [1kWh] powinny być podane z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. 
16.7 Łączne ceny netto oraz łączne ceny brutto powinny być podane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku  
16.8. Całkowita łączna cena brutto wskazana w formularzu „Oferta Wykonawcy”, musi być 
wyrażona w złotych i groszach z dokładnością do w dwóch miejsc po przecinku.  
16.9 Wykonawca przy obliczaniu cen będących wynikiem mnożenia powinien stosować 
następujące zasady zaokrąglania wyników: 

- jeżeli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3 lub 4 to zaokrąglamy w dół, 

- jeżeli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 lub 9 to zaokrąglamy w górę. 

16.9 Ceny jednostkowe netto podane w „Formularzu cenowym” będą podlegały zmianie tylko w 
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

16.10. Ceny jednostkowe brutto będą podlegały zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym.  



16.11. Jeżeli złożono ofertę, które 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. 
 
 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów: 
 

Kryteria oceny ofert:  
 
1. Cena brutto za całość zamówienia – 90% 
Znaczenie kryterium cena - 90 pkt. 
 
2. Termin płatności faktur – 10% 
Znaczenie kryterium termin płatności – 10 pkt. 

 
Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin płatności wynosi 21 dni = 0 punktów 
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin płatności wynosi 30 dni = 10 punktów 
 

17.2. Opis sposobu oceny ofert: 
 
1. Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto (całkowita łączna 
cena brutto) za wykonanie   zamówienia podaną w formularzu „Oferta Wykonawcy” 
otrzyma maksymalną ilość punktów (90 punktów), a pozostałe oferty niepodlegające 
odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:  
 
Liczba punktów przyznana ofercie=(najniższa cena spośród ofert) / (cen 
badanej oferty) × 90 pkt. 
 
2. Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym terminem płatności  za 
wykonanie zamówienia podanym w formularzu „Oferta Wykonawcy” otrzyma 
maksymalną ilość punktów (10 punktów), a pozostałe oferty niepodlegające 
odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:  

 

Liczba punktów przyznana ofercie=[(termin badanej oferty)-(21 dni)] / 9 × 10 pkt. 
 
 
17.3. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów. 
17.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie brutto i innych 
kryteriach oceny ofert, zamawiający z spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  
 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                    
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 



18.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, 
której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do siwz. Termin zawarcia umowy zostanie określony                                
w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 
złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy 
Wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania. 
18.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
18.3.Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna  
i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.  
 
 
 

 

  



  



 

 
Załącznik Nr 1 do siwz 

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

 
OFERTA WYKONAWCY 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kutnie  
ul. Kościuszki 26 
99-300 Kutno 
 

 
 Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego                    
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …......................... którego 
przedmiotem jest  
 
 

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji        
w Kutnie 

 
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

1. Aquapark Kutno Ul. Kościuszki 54, 99-300 Kutno,   

NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: C23 

 

Nr 
PPE 

Taryfa C23 Przewidywan
e 
Zużycie  
[kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 

P
L
 0

0
3

7
 

7
3
0

1
 0

9
5

8
 

8
2
6
1
 

Szczyt 
przedpołudniowy 

290000 
 

     

Szczyt 
popołudniowy 

310000      

Reszta doby 940000      

 
NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: B22 

 

Nr 
PPE 

Taryfa B22 Przewidywan
e 
Zużycie  
[kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 

P
L
 

0
0
3
7
 

7
3
0
1
 

0
9
5
8
 

8
2
6
1
 Szczyt 

przedpołudniowy 
250000 

 
     

Szczyt 1250000      



popołudniowy 

 
NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: B23 

 

Nr 
PPE 

Taryfa B23 Przewidywan
e 
Zużycie  
[kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 

P
L
 0

0
3

7
 

7
3
0

1
 0

9
5

8
 

8
2
6
1
 

Szczyt 
przedpołudniowy 

290000 
 

     

Szczyt 
popołudniowy 

310000      

Reszta doby 940000      

 
2. Stadion Miejski Ul. Kościuszki 26 , 99-300 Kutno,                                              

NR PPE: PL 0037 7300 0006 7884 

Grupa taryfowa: C21 

Nr PPE Taryfa Przewidywane 
Zużycie  [kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 
PL 0037 7300 
0006 7884 

 
C21 

 
100000 

     

 
3. Stadion Miejski Ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego, 99-300 Kutno,                  

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3192 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane 
Zużycie  [kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 
PL 0037 7300 
1350 3192 

 
C11 

 
5000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Basen Miejski Ul. Gabriela Narutowicza 47 , 99-300 Kutno,                                

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3293 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane 
Zużycie  [kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 
PL 0037 7300 
1350 3293 

 
C11 

 
2300 

     

 



 
5. Kompleks Boisk – Orlik Ul. Dr Antoniego Troczewskiego, 99-300 Kutno,                     

NR PPE: PL 0037 7301 1127 4647 

Grupa taryfowa: C11 

Nr PPE Taryfa Przewidywane 
Zużycie  [kWh] 

Cena 
netto 
[1 kWh] 

VAT 
[%] 

Cena  
Brutto 
[1 kWh] 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna 
cena 
brutto 

- - A B C D E(A*B) F(A*D) 
PL 0037 7301 
1127 4647 

 
C11 

 
12000 

     

 
1. Całkowita łączna cena brutto* jest równa sumie łącznych cen brutto (F) z pkt 1-5: 

 
…………………………………...... PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………złotych) 

podatek VAT .............  %. 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
 

 
2. Maksymalny termin płatności faktur wynosi ……. dni. 

 
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
 
4. Oświadczamy, że posiadamy zawartą stosowną umowę lub promesę umowy  

z Energa Operator S.A., umożliwiającą prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. do obiektów 
Zamawiającego. 

 

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

 

6. Oświadczamy, że ceny jednostkowe za 1 kWh brutto podane w powyższej tabeli będą 
podlegały zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

 

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

 

9. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć / nie zamierzamy powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom. 

 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 

11. Składam(y)  niniejszą ofertę przetargową  we własnym imieniu / jako partner 
konsorcjum zarządzanego przez …………………………..………………………… /     



                  nazwa lidera 
      jako upoważniony wspólnik spółki cywilnej.** 

 

12. Oferta wraz z innymi dokumentami została złożona na ………….. stronach. 
 
Dane Wykonawcy: 
Adres do 
korespondencji: ……………………………………………………………………………… 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
……………………………………………………………………………… 
Numer telefonu: ………………….. 
Numer faksu:  …………………….. 
 
 

....................................................................... 
                                                                                       (pieczątki imienne i podpisy Wykonawcy) 

Data……………………………………. 
 
 
** niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do siwz 
 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (wzór) 
 

zawarta w dniu .......................... 2014 r. pomiędzy  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 
reprezentowanym przez  
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
........................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                               
z 2013 r.,poz. 907, z późn. zm.),  
 
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 wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                        
w Kutnie, odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm., zwanej 
dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy 
oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 
121, zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, 
postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego – ENERGA OPERATOR S.A. (zwanego dalej OSD). Niniejsza 
Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego – ENERGA OPERATOR S.A. (zwanego dalej OSD), z którym 
Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał 
podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii 
elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer 
koncesji ........................wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą 



sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej OSD.  
6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania 
z obiektu/obiektów, do którego/których ma być dostarczana energia elektryczna na 
podstawie niniejszej Umowy.  
7. Wykaz obiektów Zamawiającego objętych niniejszą umową stanowi załącznik nr 1 do 
umowy.  
 

§ 2 
Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kutnie w ilości przewidywanego zużycia energii w okresie 
obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy; 
b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność 

rozliczeń; 
c) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych 
Umową otrzymanych od OSD. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy: 
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii. 
4. Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz 

zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii 
elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do: 
a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 
mających wpływ na rozliczenia za energię; 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli 
prawidłowości wskazań układów pomiarowych. 

6. 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 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 3 

Bilansowanie handlowe 
1. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to 

zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe 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 Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie 



handlowe. 
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych     

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

z bilansowaniem handlowym wynikającym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie     
i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

§ 4 
Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego 
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie 
oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem 
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy,         
a w szczególności w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 
roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń       
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

 
§ 5 

Ceny i stawki opłat Taryfowych 
1. Strony ustalają ceny za energię elektryczną w doniesieniu do każdego z punktów 

poboru w następującej wysokości: 
 

1.  Aquapark Kutno Ul. Kościuszki 54, 99-300 Kutno,   

NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: C23 

a) jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 

b) jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 

c) Vat ... % 

 
NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: B22 
 

a)     jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł      
(słownie .............................), 

b)     jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 

c)        Vat ... % 
 

 
NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: B23 

 
a)     jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 

(słownie .............................), 
b)     jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 



(słownie .............................), 
c)      Vat ... % 
 
 
2. Stadion Miejski Ul. Kościuszki 26 , 99-300 Kutno,                                                      

NR PPE: PL 0037 7300 0006 7884 

Grupa taryfowa: C21 
 
 

a) jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
b) jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
c)  Vat ... % 
 
 
3. Stadion Miejski Ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego, 99-300 Kutno,                         

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3192 

Grupa taryfowa: C11 
 
 

a) jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
b) jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
c)  Vat ... % 
 
 
4. Basen Miejski Ul. Gabriela Narutowicza 47 , 99-300 Kutno,                                      

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3293 

Grupa taryfowa: C11 
 

a) jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
b) jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
c)  Vat ... % 
 
 
 
 

5. Kompleks Boisk – Orlik Ul. Dr Antoniego Troczewskiego, 99-300 Kutno,                     

NR PPE: PL 0037 7301 1127 4647 

Grupa taryfowa: C11 
 
 

a) jednostkowa cena netto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
b) jednostkowa cena brutto sprzedaży energii elektrycznej za 1 KWh …..……..........zł 
(słownie .............................), 
c) Vat ... % 



 
 

zgodnie z formularzem „OFERTA WYKONAWCY” stanowiącym Załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

    
2. Ceny jednostkowe za 1 kWh brutto podane powyżej będą podlegały zmianie wyłącznie 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 
§ 6 

Rozliczenia 
 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 
wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na 
podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych 
dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektu 
Zamawiającego powiększone o podatek VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie 
pobranej energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania 
należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej 
średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie 
sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni 
okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy 
uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane 
okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na 
podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości 
korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu 
rozliczeniowego. 

5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty 
uprzednio wystawionych faktur.i 
 

 
§ 7 

Płatności 
 

1. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktur. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych  
z mylnymi operacjami bankowymi. 
 

 
 
 



§ 8 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

 
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie 

uiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych 
należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania 
energii w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co 
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 
OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 
energię elektryczną oraz innych należności związanych  
z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 
umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 9 
Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia  
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.  jednak nie wcześniej, niż po spełnieniu wszystkich 
warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług 
dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 
ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy 
taryfowej. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2016 r.  do dnia 31. 
12.2016 roku. 

 
 

§ 10 
Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy 
przez Zamawiającego na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub 
posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie 
niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie  
z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym 
w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco  
i uporczywie narusza warunki Umowy. 

 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do 
OSD. 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 



energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 5 
ust. 2 . 

4. Zmiana Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 
 

§ 12 
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy jest: 
1) Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży Energii elektrycznej – wykaz punktów poboru 
2) Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży Energii elektrycznej – PEŁNOMOCNICTWO. 
3) Załącznik nr 3 do umowy sprzedaży Energii elektrycznej – kserokopia formularza 
„OFERTA WYKONAWCY”. 
 
 
 
Wykonawca                Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Umowy Sprzedaży 
Energii Elektrycznej nr ……….…. 

z dnia ………….……... 
 
 
 
1.  Aquapark Kutno Ul. Kościuszki 54, 99-300 Kutno,   

NR PPE: PL 0037 7301 0958 8261 
Grupa taryfowa: C23  

 
W związku z możliwością przebudowy układu pomiarowego w czasie trwania 
umowy, a co za tym idzie zmianą Taryfy energetycznej   w tym punkcie docelowo 
planowana jest grupa taryfowa: B22 lub B23.  
 
2. Stadion Miejski Ul. Kościuszki 26 , 99-300 Kutno,         

NR PPE: PL 0037 7300 0006 7884 

Grupa taryfowa: C21 
 
3. Stadion Miejski Ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego, 99-300 Kutno,               

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3192 

Grupa taryfowa: C11 
 
4. Basen Miejski Ul. Gabriela Narutowicza 47 , 99-300 Kutno,                           

NR PPE: PL 0037 7300 1350 3293 

Grupa taryfowa: C11 
 
5. Kompleks Boisk – Orlik Ul. Dr Antoniego Troczewskiego, 99-300 Kutno,                     

NR PPE: PL 0037 7301 1127 4647 

Grupa taryfowa: C11 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do Umowy Sprzedaży 
Energii Elektrycznej nr ……….…. 

z dnia ………….……... 
 
…………………., dnia ……………………….r. 
 
PEŁNOMOCNICTWO 
 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
(dane klienta) 
 
(dalej: Zamawiający) 
 
reprezentowany przez: ………………………………………………………. 
(dane osoby / osób reprezentujących) 
 
 
Zamawiający niniejszym upoważnia: 
 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
(dane Sprzedawcy) 
(dalej: Wykonawca) 
 
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 
 

1. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 
zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

 
2. złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych, 

 
3. niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw 

dla …………………………………………………………………………………… 
 w zakresie określonym niniejszym pełnomocnictwem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do siwz 
 
 
...................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE*  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na: 

 
„Dostawie energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji      

w Kutnie” 
 
oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie podlegam wykluczeniu z postępowania w 
zakresie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 
 

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

Podpis osób uprawnionych do       
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*  Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 
  
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   oświadczenie 
składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku. 
 

 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 4 do siwz 
 
...................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE * 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1  
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego         
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na: 

 
„Dostawie energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   

w Kutnie” 

 

 
oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 907, z późn. zm.) spełniam(y) warunki dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,    
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
                                                                          ................................................. 

Podpis osób uprawnionych do       
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 

 
 
 
 
 
 
* Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 
  
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 
podpisują wszyscy uczestnicy oferty wspólnej na jednym druku lub Pełnomocnik działający w ich 
imieniu. 



 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
.................................. 
Pieczęć Wykonawcy 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 
informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej potwierdzająca 

na dzień składania ofert wykazanie braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*) 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: 
 
Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu       
i Rekreacji w Kutnie. 
 

PRZEDKŁADAMY: 
 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Telefon, fax 

    

    

    

 
 
 

                                                               ............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w                                                     

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki imienne 
 
 

LUB: 
2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*) 
  
 Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że 
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
 
 
 
 

............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w                                                     

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki imienne 
 
*Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do 
grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, 
zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać 
dokument w pkt 2 (pod treścią oświadczenia). 


