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ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA PĘCZNIEW 

ADRES: 

99-235 Pęczniew 
ul. Główna 10/12 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. 

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” 

dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych 

 
 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE 
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013r. 
poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 

768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605). 

Numer Sprawy: Zp.271.5.2015 

Pęczniew, listopad 2015 r. 

Zatwierdzam 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak  
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Ι. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa: Gmina Pęczniew 
reprezentowana przez Wójta Gminy Pęczniew – Marcina Janiaka 
adres: ul. Główna 10/12, 99–235 Pęczniew 
Adres e-mail:ug_peczniew@wp.pl 
Godziny urzędowania poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30 

Ogłoszenie o zamówienie publiczne opublikowano: 

1) w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  
2) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  od dnia 17.11.2015r 
3) na stronie internetowej Zamawiającego http://e-peczniew.pl od dnia 17.11.2015r 

ΙΙ. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 
1047, 1473 uj. tekst na dzień 24.12.2013r.), z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014r. 
poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015r. poz. 349, 478, 605). 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z procedurą 
przewidzianą dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP.  

ΙΙΙ. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2016r. 
do 31.12.2016r.,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
Gmina Pęczniew jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy w Pęczniewie oraz 
jednostki organizacyjne zawierać będą oddzielne umowy wynikające z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

Obowiązujące umowy rozdzielone na sprzedaż wygasają 31.12.2015 roku i zawarte 
zostaną nowe umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii 
czynnej i lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
i jednostek organizacyjnych. 

Zamawiający oświadcza, że: 

− procedura wyboru Sprzedawcy energii w formie przetargu odbywa się po raz kolejny, 
− ma podpisaną umowę z PKP Energetyka na sprzedaż energii na czas określony do 

31.12. 2015 roku na PPE, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
− ma podpisaną umowę na dystrybucję na czas nieokreślony z lokalnym OSD z PGE 

Dystrybucja S.A., 
− udostępni wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego Sprzedawcy dane 

o PPE w postaci pliku MS Excel, 
− nie zawarł innych umów lojalnościowych.  
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Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.01.2016r. 
do 31.12.2016r. wynosi 387 136 kWh zał. Nr 1 do SIWZ. 

Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie 
i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych obiektów. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania 
przez ,,Zamawiającego” szacowanej ilości energii elektrycznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 

Wspólny Słownik zamówień CPV 
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09310000-5 – elektryczność 

IV. Termin wykonania zamówienia i cena 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

1. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 
realizacji zamówienia z zastrzeżeniem realizacji usługi do 31.12.2016 roku. 

2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie ulega zmianie wyłącznie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

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

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada i złoży: 

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

2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 
• Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
• Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

• Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy 
Pzp. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2) winien 
spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. (Zał. Nr 7 do SIWZ) 
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, 
iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie 
możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może 
wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w dziale VI 
specyfikacji wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 
publicznych, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć 
następujące dokumenty: 

1) pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, złożone wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3) oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada umowę z PGE 
Dystrybucja S.A. obowiązującą co najmniej do 31.12.2016 roku, umożliwiającą 
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE 
Dystrybucja S.A., zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące 
dokumenty: 
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1) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone 
wg załącznika nr 6 do SIWZ; 

2) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania.  

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność 
z oryginałem wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do 
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie 
z Pełnomocnikiem; 

7. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji 
przedstawiciela wykonawcy.  

Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale VI oraz niżej wymienione załączniki 
a) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg zał. nr 2 
b) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg zał. nr 3 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych – wg zał. nr 4  
d) Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom – wg zał. Nr 8 
e) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych.
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VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, 
lub elektronicznie. 
1) Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 

dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego. 
2) Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub e-mail 

podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego 
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji 
w sposób określony jw. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w pkt. 1 niniejszego działu, 
umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, 
 tj. dni robocze – poniedziałek - piątek w godz. 

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio 
podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  

Iwona Lipińska – insp. ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i 
oświaty tel: 43 678-15-19; e-mail  ug_peczniew@wp.pl 
w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego 

Iwona Lipińska –  insp. ds.  gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i 
oświaty tel: 43 678-15-19; e-mail  ug_peczniew@wp.pl 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed 
upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 
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X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów 
z opisanymi w dziale VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
do niniejszego SIWZ. 

3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez oferenta. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” 
powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez 
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia 
zmiany. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności. 

6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego 
można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny 
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być 
uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej 
nazwisko podpisującego. 

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

9. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego 
i oznaczonej „Oferta na dostawę energii elektrycznej” oraz „Nie otwierać przed  
25.11.2015r godz. 10¹º ” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz 
dokładny adres Wykonawcy. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu 
składania ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 9 powyżej, będzie 
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną 
do jego reprezentacji. 

11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 
w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych 
w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby  umożliwić ich dopasowanie 
do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

12. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów. 
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2015r do godz. 10°° w siedzibie Zamawiającego:  
Sekretariat  Urzędu Gminy w Pęczniewie:  99-235 Pęczniew  ul. Główna 10/12 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 99-235 Pęczniew ul. 
Główna 10/12 w dniu 25.11.2015r o godz. 10¹º. Kolejność otwierania ofert jest zgodna 
z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca 
(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce 
składania ofert w terminie określonym w SIWZ). 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację 
dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia. 

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem 
o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle 
niezwłocznie te informacje. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych brutto 
określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 
oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Wartości zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone 
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym o którym mowa powyżej muszą być 
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich. 

7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 
oferty. 

8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym 
będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

9. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.  

10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane 
z wykonaniem zamówienia. 

11. Cena nie podlega waloryzacji. 

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

Oferty oceniane będą w dwóch etapach: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 100%. 
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2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy PZP. 
3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną 

spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 
według formuły: 

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., 
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 
Coferta cena badanej oferty. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) terminie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym 
wykonawcą, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie, 
4) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając stosowne uzasadnienie.  
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, również na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający unieważni 
postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.Umowa zostanie zawarta: 
1)w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub pocztą 
elektroniczną,  

2)w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3)w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub 
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi 
jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

XV. Istotne postanowienia umowy/Projekt umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
które są korzystne dla Zamawiającego: 
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- Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym 

2. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który 
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

3. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (załącznik 
nr 5), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki 
dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego.  

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

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w dziale VII SIWZ. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
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8. Na czynności, o których mowa w zdaniu powyżej, nie przysługuje odwołanie, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem, 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 ustawy PZP wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.  

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert lub termin składania wniosków.  

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 
stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania zamawiającego. 

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes 
Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania odwoławczego znajdują się w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej". 
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XVIII. Informacja dotycząca składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIX. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie 
odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. 
Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej 
niniejszym zamówieniem w cenach sprzedaży wynikających z przetargu. 

XX. Informacja dotycząca składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
lub całości zamówienia podwykonawcom 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z zamawiającym 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXIII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIV. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXV. Informacje uzupełniające 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie 
w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz Dz. U. z 2014r. poz. 423, 768, 
811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015r. poz. 349, 478, 605). 

O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 
biorących w nim udział. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 
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Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieści informację na stronie internetowej.  

XXVI. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXVII. Postanowienia końcowe 

1. Zasady udostępniania dokumentów 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
3) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego urzędowania. 

XXVIII. Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD 
Załącznik nr 10- Pełnomocnictwo do sprzedaży (zał. nr 1 do Umowy) 

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Pęczniew, 17.11.2015 r.     ZATWIERDZAM: 



L.p. Punkt odbioru Rodzaj punktu poboru Adres/ulica
Nr
ST

Kod 
pocztowy

Miejscowość Numer PPE Numer licznika Taryfa
Nowa 
taryfa

Moc 
umowna

[kW]

Rzeczywiste zużycie 
energii [kWh] w 

okresie
od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacowane zużycie 
energii [kWh] w okresie

od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

Uwagi Umowa
Dostawca 

energii
Czas twania 

umowy
Okres wypowiedzenia

1. 
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Księża Wólka 99-235 Pęczniew PLZELD030019410190 83105087 C11 C11 2 492 492 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

2
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne

Borki 
Drużbińskie

99-235 Pęczniew PLZELD030019290178 80370652 C11 C11 2 2322 2322 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

3
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Lubola 34 3-0433 99-235 Pęczniew PLZELD030019030152 01207010 C12b C12b 2 1452 1452 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

4
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Lubola 3-1731 99-235 Pęczniew PLZELD030019040153 80668558 C12b C12b 2 1884 1884 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

5
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Księże Młyny 22/A 99-235 Pęczniew PLZELD030019160165 80267545 C12b C12b 2 4240 4240 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

6
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Popów 99-235 Pęczniew PLZELD030019350184 01181088 C12b C12b 2 1982 1982 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

7
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 2 3-1555 99-235 Pęczniew PLZELD030019110160 01350199 C12b C12b 2 1592 1592 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

8
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 1 3-1554 99-235 Pęczniew PLZELD030019120161 01040122 C12b C12b 2 878 878 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

9
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Popów 99-235 Pęczniew PLZELD030019370186 01328963 C12b C12b 2 880 880 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

10
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brodnia 3-1556 99-235 Pęczniew PLZELD030019080157 01412652 C12b C12b 2 3857 3857 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

11
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 3-1552 99-235 Pęczniew PLZELD030019150164 01350213 C12b C12b 2 3688 3688 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiaj ącego .

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia  na rok 2016

1.1. Gmina P ęczniew - O świetlenie uliczne
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12
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Księża Wólka 1 99-235 Pęczniew PLZELD030019190168 01341987 C12b C12b 2 2583 2583 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

13
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 2 3-0078 99-235 Pęczniew PLZELD030019130162 01350212 C12b C12b 2 1785 1785 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

14
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Ferdynandów 3-1732 99-235 Pęczniew PLZELD030019050154 01203345 C12b C12b 2 1314 1314 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

15
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Rudniki 99-235 Pęczniew PLZELD030019400189 28373378 C12b C12b 2 3087 3087 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

16
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Siedlątków 99-235 Pęczniew PLZELD030019380187 60062158 C12b C12b 2 2163 2163 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

17
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Pęczniew 99-235 Pęczniew PLZELD030019230172 80309567 C12b C12b 2 1773 1773 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

18
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Drużbin 99-235 Pęczniew PLZELD030019320181 01330863 C12b C12b 2 594 594 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

19
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Pęczniew 99-235 Pęczniew PLZELD030019220171 01016463 C12b C12b 2 6797 6797 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

20
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Pęczniew 99-235 Pęczniew PLZELD030019240173 60176540 C12b C12b 2 3472 3472 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

21
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Księża Wólka 2 99-235 Pęczniew PLZELD030019200169 60094499 C12b C12b 2 1767 1767 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

22
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Pęczniew 99-235 Pęczniew PLZELD030019260175 00193693 C12b C12b 2 13664 13664 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

23
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Księża Wólka 3 99-235 Pęczniew PLZELD030019180167 01361333 C12b C12b 2 771 771 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

24
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Pęczniew 99-235 Pęczniew PLZELD030019250174 80668335 C12b C12b 2 11050 11050 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

25
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Kraczynki 11 99-235 Pęczniew PLZELD030019270176 01021599 C12b C12b 2 1882 1882 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

26
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Zagórki St3-1959 99-235 Pęczniew PLZELD030019390188 00109822 C12b C12b 2 2158 2158 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

27
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 1 3-1553 99-235 Pęczniew PLZELD030019140163 01350204 C12b C12b 2 1885 1885 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015
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28
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brodnia 3-0049 99-235 Pęczniew PLZELD030019060155 014197644 C12b C12b 2 2372 2372 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

29
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brzeg 3-0077 99-235 Pęczniew PLZELD030019100159 01350201 C12b C12b 2 1311 1311 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

30
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Popów 99-235 Pęczniew PLZELD030019360185 23436666 C12b C12b 2 1487 1487 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

31
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne

Wola 
Pomianowa

skrzynka 
na słupie

99-235 Pęczniew PLZELD030040630178 60142669 C12b C12b 1 450 450 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

32
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Rudniki 99-235 Pęczniew PLZELD030019300179 01540773 C12b C12b 2 680 680 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

33
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Dybów 99-235 Pęczniew PLZELD030019210170 83104217 C12b C12b 2 650 650 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

34
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Wodna 99-235 Pęczniew PLZELD030019490101 01193704 C12b C12b 2 1137 1137 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

35
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Jadwichna 3-1706 99-235 Pęczniew PLZELD030019010150 15153732 C12b C12b 2 1188 1188 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

36
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Brodnia Kolonia 3-1557 99-235 Pęczniew PLZELD030019070156 01411257 C12b C12b 2 1570 1570 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

37
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Drużbin 51 99-235 Pęczniew PLZELD030019280177 80668291 C12b C12b 2 2467 2467 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

38
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Zagórki 3-1104 99-235 Pęczniew PLZELD030019090158 00170359 C12b C12b 2 1382 1382 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

39
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Przywidz 99-235 Pęczniew PLZELD030019310180 01420027 C12b C12b 2 2528 2528 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

43
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Osowiec 99-235 Pęczniew PLZELD030019170166 01207790 C12b C12b 2 8397 8397 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

41
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Osowiec st3-1614 99-235 Pęczniew PLZELD030019420191 83105171 C12b C12b 2 2895 2895 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

42
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Jadwichna 17 3-0313 99-235 Pęczniew PLZELD030019020151 01030900 C12b C12b 2 1229 1229 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

43
Urząd Gminy 

Pęczniew
Oświetlenie uliczne Spacerowa 99-235 Pęczniew PLZELD030019430192 2060967 C12b C12b 2 925 925 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015
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suma: 110680 110680 kWh

1.2. Gmina P ęczniew - Urz ąd Gminy

L.p. Punkt odbioru Rodzaj punktu poboru
Nr
ST

Kod 
pocztowy

Miejscowość Numer PPE Numer licznika Taryfa
Nowa 
taryfa

Moc 
umowna

[kW]

Rzeczywiste zużycie 
energii [kWh] w 

okresie
od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacowane zużycie 
energii [kWh] w okresie

od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

Uwagi Umowa
Dostawca 

energii
Czas twania 

umowy
Okres wypowiedzenia

44
Urząd Gminy 

Pęczniew
lokal użytkowy Drużbin 54 99-235 Pęczniew PLZELD030019470196 165789 C11 C11 1 0 0 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

45
Urząd Gminy 

Pęczniew
lokal użytkowy Drużbin 54 99-235 Pęczniew PLZELD030019480100 00165778 C11 C11 6 72 72 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

46
Urząd Gminy 

Pęczniew
Lokal po 

posterunku policji
Główna 16 99-236 Pęczniew PLZELD030016920135 00184499 C11 C11 7 8000 8000 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2016

47
Urząd Gminy 

Pęczniew
Ośrodek Sportu                  

i Rekreacji 
Spacerowa 99-235 Pęczniew PLZELD030019450194 10762731 C11 C11 14 3156 3156 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

48
Urząd Gminy 

Pęczniew
Biuro Główna 10 99-235 Pęczniew PLZELD030019340183 70283990 C12b C12b 6 21824 21824 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

49
Urząd Gminy 

Pęczniew
zas. studni głęb. Kraczynki 0 99-235 Pęczniew PLZELD030019440193 7796883 C11 C11 2 101 101 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

suma: 33153 33153 kWh

1.3. Gmina P ęczniew - placówki o światowe

L.p. Punkt odbioru Rodzaj punktu poboru
Nr
ST

Kod 
pocztowy

Miejscowość Numer PPE Numer licznika Taryfa
Nowa 
taryfa

Moc 
umowna

[kW]

Rzeczywiste zużycie 
energii [kWh] w 

okresie
od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacowane zużycie 
energii [kWh] w okresie

od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

Uwagi Umowa
Dostawca 

energii
Czas twania 

umowy
Okres wypowiedzenia

50
Szkoła 

Podstawowa w 
Pęczniewie

Dom Nauczyciela Główna 15 99-235 Pęczniew PLZELD030039490161 7785430 C11 C11 2 6807 6807 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

51
Szkoła 

Podstawowa w 
Pęczniewie

kuchnia stołówki Główna 15 99-235 Pęczniew PLZELD030039500162 00044081 C11 C11 32 21494 21494 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015
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52
Szkoła 

Podstawowa w 
Pęczniewie

oświetlenie Główna 15 99-235 Pęczniew PLZELD030039480160
5897440/0019

8404
C12b C12b 4 3440 3440 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

53
Szkoła 

Podstawowa w 
Pęczniewie

biblioteka Główna 15 99-235 Pęczniew PLZELD030039510163 16512107 C12b C12b 6 545 545 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

54
Gimnazjum Nr 1 

w Pęczniewie
Sala Gimnastyczna Główna 15 99-235 Pęczniew PLZELS030004430147 03419180 C11 C11 35 20482 20482 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

55
Zespół Szkół       
w Pęczniewie

Boisko Sportowe Sportowa dz. 683 99-236 Pęczniew PLZELD030690670192 00368857 C11 C11 17 780 780 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2016

56
Szkoła 

Podstawowa w 
Pęczniewie

Filia w Brzegu Brzeg 118 99-235 Pęczniew PLZELD030039460158 00088248 C11 C11 20 9063 9063 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

57

Centrum 
Kulturalno 

Oświatowe przy 
SP Brzeg

Brzeg 118 99-235 Pęczniew PLZELD030687550171 03419034 C11 C11 30 12231 12231 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

58 Szkoła Rudniki 99-235 Pęczniew PLZELD030019460195 00182784 C11 C11 3 157 157 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

59
Publiczne 

Przedszkole w 
Pęczniewie

Główna 31 99-235 Pęczniew PLZELD030039550167 00172384 C11 C11 6 5960 5960 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

suma: 80959 80959 kWh

1.4. Gmina P ęczniew - Samorz ądowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L.p. Punkt odbioru Rodzaj punktu poboru
Nr
ST

Kod 
pocztowy

Miejscowość Numer PPE Numer licznika Taryfa
Nowa 
taryfa

Moc 
umowna

[kW]

Rzeczywiste zużycie 
energii [kWh] w 

okresie
od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacowane zużycie 
energii [kWh] w okresie

od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

Uwagi Umowa
Dostawca 

energii
Czas twania 

umowy
Okres wypowiedzenia

60 ZGKiM Hydrofornia
Os. 40-lecia 

PRL
6 99-235 Pęczniew PLZELD0300016601161 13894186 C11 C11 29 51050 51050 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

61 SZGKiM
(pomieszczenie 

socjalne dla 
przewozu prom|)

Księże Młyny 99-235 Pęczniew PLZELD030036040107 25746276 C11 C11 1 91 91 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

62 SZGKiM
stacja  uzdatniania 

wody
Os. 40-lecia 

PRL
6 99-235 Pęczniew PLZELD030663290170 01333176 C11 C11 30 43568 43568 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

63 SZGKiM
kontenerowa 

stacja 
wodociągowa

Os. 40-lecia 
PRL

6 99-235 Pęczniew PLZELD030036020105
13790521/  
13790341

C11 C11 25 51218 51218 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015
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64 SZGKiM
(oczyszczalnia 
ścieków, 

Dąbrowska)

Os. 40-lecia 
PRL

6 99-235 Pęczniew PLZELD030036030106 00148417 C12b C12b 15 9535 9535 rozdzielona
PKP 

Energetyka 
S.A. 

31-12-2015

65 SZGKiM
(kotłownia olejowa, 

Dąbrowska)
Os. 40-lecia 

PRL
6 99-235 Pęczniew PLZELD030036010104 11687948 C12b C12b 10 4702 4702 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

66 SZGKiM
Os. 40-lecia 

PRL
1 99-235 Pęczniew PLZELD030690420167 80608173 C11 C11 2 2180 2180 rozdzielona

PKP 
Energetyka 

S.A. 
31-12-2015

                                                                                                                                                      suma 162344 162344 kWh

                                                                                                                                         suma  łączna 387136 387136 kWh

387136 kWhSZACUNKOWE  ZAPOTRZEBWANIE  NA  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  W  ROKU  2016   WYNOSI
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz oferty 
 

1 
 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99–235 Pęczniew  

FORMULARZ OFERTY 

Niżej podpisani .....................................……………………………………………………….....…………….……………........ 

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

działający w imieniu i na rzecz:  

…………………………………………………………………………………………………..………………………….....………………………… 
(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

NIP ……………………………………… Regon ……………………………………………………. 

Nr telefonu …………………………….………../faksu …………..…………………………… 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów Zamawiającego 

składamy niniejszą ofertę: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

1. Szacunkowa wartość zamówienia (obrót): 

Tabela A 

Składniki opłat 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie na 

energię elektryczną 

od 01.01.2016r. 

do 31.12.2016r. 

Cena jednostkowa brutto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

1 2 3 4=2x3 

Energii elektrycznej 387 136 kWh   

Opłata handlowa 
12 miesięcy x 67 

punktów PPE 
  

Łączna wartość brutto w zł:  

Wartość oferty stanowi suma brutto z kolumny „Wartość brutto” z tabeli wyliczona zgodnie 

z zapisami w ust. 2. 
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Wartość brutto oferty: …………………….………………. zł 

(słownie: ………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………) 

2. Wartość brutto oferty w ust. 1 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych 

brutto określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, oraz 

szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

4. Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na 

dzień składania oferty.  

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana 

w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

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 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty. 

12. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa* …………………………………………………………………………………………. 

nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 

*  W przypadku gdy nie dotyczy – skreślić 

 

 

 

  
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Formularz cenowy] 
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(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99–235 Pęczniew  

FORMULARZ CENOWY 

Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

Cena energii elektrycznej (Obrót) 2016 r* 

  
Cena Netto 

Wartość 

Vat** 
Cena Brutto 

Cena za energię elektryczną czynną - całodobową  

w zł/kWh       

Jednostkowa miesięczna opłata handlowa w zł/m-c 
   

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 

 

 

 

  
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 

1 

 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99–235 Pęczniew  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Pęczniew oraz jej jednostek 

organizacyjnych 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, 

że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art. 233 § 2, Art. 297 

§ 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

 

  
Miejscowość, data (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
(Wzór umowy) 
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UMOWA NR ………………………………… 

zawarta w dniu …………………. r, w ……………………………………..….., pomiędzy: 

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

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

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

NIP …………………………, REGON …………………… zwanym w dalszej części 

umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047, 1473, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz 
z 2015 r. poz. 349, 478, 605). w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 
Postanowienia wst ępne 

Dostawa energii elektrycznej, zwana w dalszej treści umowy „sprzedażą” energii 
elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm., tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1059, z 2013 roku poz. 984 i 1238, 
z 2014 roku poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 roku poz. 151 i 478). 
zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 
ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami 
określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu 
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 
1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605). 

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do PGE 
Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiaj ący  będzie miał 
podpisaną umowę o świadczenie takich usług co najmniej do 31.12.2016 roku 
i umożliwiającą rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa 
reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną 
numer koncesji, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą 
sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem 
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sieci dystrybucyjnej OSD. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie 
przepisów Art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 
z 2012 r. , poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 , z 2014 poz. 457, 490, 900, 
942, 1101 i 1662 oraz z 2015 roku poz. 151 i 478). 

§ 2 
Zobowi ązania Stron 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiaj ącego  wymienionych w załączniku nr 1 oraz w ilości wskazanej w tym 
załączniku w okresie od ………. 2016 roku  do 31.12.2016 roku. 

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 Zamawiaj ącemu  danych pomiarowo-rozliczeniowych 

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

d. terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 
e. dokonać w imieniu Zamawiaj ącego  wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy kompleksowej, na podstawie załączonego 
do niniejszej Umowy pełnomocnictwa zgodnie z warunkami tych umów. 

f. doprowadzić do zawarcia przez  Zamawiającego z OSD umowy 
dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy 
pełnomocnictwem, tj. w szczególności przygotować niezbędne dokumenty 
i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania. 

3. Zamawiaj ący  zobowiązuje się do: 
a. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

Umowy, 
b. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń 

pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich 
elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym, 

c. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych 
należności związanych ze sprzedażą tej energii, 

d. powiadamiania Wykonawcy  o zmianie planowanej wielkości zużycia 
energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania 
urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru, 

e. przekazywania Wykonawcy  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. 
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4. Zamawiaj ący  oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji 
oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy 
Sprzeda ży energii elektrycznej . W przypadku rozwiązania umowy na 
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiaj ącym a OSD lub 
zamiarze jej rozwiązania Zamawiaj ący  zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Wykonawc ę 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. 

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 w rozumieniu art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego. 

3. Wykonawca  zwalnia Zamawiaj ącego  z wszelkich kosztów i obowiązków 
związanych z niezbilansowaniem. 

4. Zamawiaj ący oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane 
z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie 
i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

§ 4 
Standardy jako ściowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiaj ącemu  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 obiektów 
Zamawiaj ącego  w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 
wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych wchodzących w zakres 
odpowiedzialności OSD, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez 
OSD niezawinionych przez Wykonawcę. 
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3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca  zobowiązany 
jest do udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym 
oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

§ 5 
Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów 
Zamawiającego, zasilanych z sieci Nn, wymienionych w załączniku nr 1: 
w wysokości: 

netto       (słownie …………………………………………...………….),  

plus podatek VAT w wysokości zł      , 

brutto       (słownie ………………………………………...……………), 

opłata handlowa ……………. zł/m-c brutto. 

2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu do 31.03.2016 r. 

3. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do 
sieci elektroenergetycznej OSD, zgodnie z Działem XIX SIWZ 

§ 6 
Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą 
w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 
Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej 
umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii 
elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo–
rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie 
rozliczeniowym do obiektów Zamawiaj ącego ujętych w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie 
faktycznie pobranej energii elektrycznej Zamawiaj ący  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. 
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3. 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. 

4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 
za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca  jest obowiązany dokonać 
korekty uprzednio wystawionych faktur. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca  wystawia 
Zamawiaj ącemu  na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, 
z terminem płatności określonym na fakturze, ale nie wcześniej niż na 20 dzień 
miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 

§ 7 
Płatno ści 

1. Strony  określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania 
rachunku bankowego wierzyciela. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca  obciąża 
Zamawiaj ącego odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe 
wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym 
dniu roboczym od daty otrzymania faktury. 

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

5. Wniesienie przez Zamawiaj ącego  reklamacji do Wykonawcy  nie zwalnia go 
z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

6. Płatnikiem podatku VAT jest ………………………………………………………….; 
NIP ………………………………………………. 

§ 8 
Wstrzymanie sprzeda ży energii 

1. Wykonawca  może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku 
nieuiszczenia przez Zamawiaj ącego  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. Wykonawca  może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiaj ący  
zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie 
terminu płatności, pomimo uprzedniego powtórnego wezwania do zapłaty 
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie  z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj ącego  na piśmie o zamiarze 
wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
przez OSD na wniosek Wykonawcy  może nastąpić po uregulowaniu zaległych 
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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 
Zamawiaj ącego  warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa 
energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Okres obowi ązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 
……………… r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków 
przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania obowiązującej umowy, a także z dniem wejścia w życie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia ……………… r. 
do dnia ……………… r. 

§ 10 
Rozwi ązanie Umowy 

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

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiaj ącego dokonywać cesji 
praw wynikających z niniejszej umowy. 

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 ko ńcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, 
Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, 
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania dotychczasowych umów 
o sprzedaż energii elektrycznej. 

4. Zamawiaj ący nie będzie ponosił na rzecz Wykonawcy  żadnych innych opłat 
poza wymienionymi w umowie, w tym ewentualnych opłat wynikających 
z wewnętrznych regulaminów Wykonawcy. 

§ 12 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Wykonawcy  i jeden dla Zamawiaj ącego . 
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2. Do rozstrzygania sporów właściwy miejscowo będzie Sąd wg siedziby 
Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo 

- Załącznik nr 2 - SIWZ i oferta Wykonawcy 

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy pomiędzy 
Wykonawcą a OSD. 

Wykonawca        Zamawiaj ący  



Załącznik nr 6 do SIWZ 

[Wybierz datę] 
 

 

 
Wykonawca (pieczęć firmowa) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

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

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

Numer telefonu …………………………………………………………………………… 

Numer teleksu / fax …………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Pęczniew oraz jej jednostek organizacyjnych 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz 

z 2015 r. poz. 349, 478, 605). 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art. 233 § 2, Art. 297 

§ 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późniejszymi. 

zmianami). 

  

Miejscowość, data Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

[Wybierz datę] 
 

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2  
 

 

 
Wykonawca (pieczęć firmowa) 

Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej *  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 Dz. U. z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146,1232 oraz 

z 2015 r. poz. 349,478,605). 

1. Składamy list ę podmiotów , razem, z którymi nale żymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochro nie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50, poz. 331, z pó źniejszymi zmianami)  

Lista podmiotów nale żąca do tej samej grupy kapitałowej 

Lp. Nazwa podmiotu i adres 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

 
2. Informujemy, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówie ń publicznych. 

  

Miejscowość, data Podpis/osoby/osób do reprezentowania 

Wykonawcy/ów 

 

  

Miejscowość, data Podpisy/osoby/osób do reprezentowania 

Wykonawcy/ów 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

] 
 

 

 
(Pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99–235 Pęczniew  

OŚWIADCZENIE 

o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom 

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie powierzę 

wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie dostaw energii elektrycznej.  

 

 

 

  
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 

 



Załącznik nr 9 do SIWZ 

[Wybierz datę] 
 

 

 
(Pieczęć adresowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY 

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

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

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Numer teleksu / fax …………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.:  

„ZAKUP ENRGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Pęczniew oraz jej jednostek organizacyjnych 

Oświadczamy, iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę z PGE Dystrybucja S.A. 

obowiązującą do ………………………... umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  do obiektów Zamawiającego. 

 

 

 

  
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 



* - niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego,PESEL podać w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, spółek cywilnych 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy *:….…………………………………………………….……. 
 

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

Adres zameldowania / Adres siedziby firmy*:…………………………………………….… 
 

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

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

Seria i nr dowodu osobistego*:………………………………… 
 

PESEL*:………………………………………………………….. 
 

NIP:….……………………………………………………………. 

Ja/My niżej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: …………………………………...………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

do: 
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………….…… 
 umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

2. złożenia oświadczenia o nie przedłużaniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  w 
trybie zgodnym z umową  stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3. przygotowania stosownych dokumentów i dokonania uzgodnień w celu  zawarcia przez Zamawiającego  
umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach 
dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem, z możliwością zmiany grupy taryfowej i/lub mocy 
umownej, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia 
zmiany sprzedawcy o którym mowa w pkt. 1,  

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. dotyczy punktu poboru 
zlokalizowanego przy ul. …………………..………………., kod pocztowy ……….…………., w miejscowości: 
………………………………….…………….. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do 
powyższego punktu poboru w postaci …………………………….……….………………………………………… 
nr ..............................................., ważny do …………………. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia 
……………………………………………………………………………….. do udzielania dalszych pełnomocnictw 
substytucyjnych. Mocodawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione 
jest łączącym Mocodawcę i ………………………………………………………………….. stosunkiem prawnym.  

Czytelny podpis, pieczątka imienna  

 


