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Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w 
Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie 
przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 144.000 
EURO. 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. 

 

                    Zatwierdził: 

 

 
 

______________________________ 
                       (pieczęć i podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Siedlce 2019 r. 

 



Strona | 2  

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 
08-110 Siedlce 
ul. Kazimierzowska 29 
NIP: 821-20-68-188 
telefon: + 48 (25) 63 264 59 
adres strony internetowej: www.wiw.mazowsze.pl 

2. Oznaczenie postępowania. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:       
WIW-AD.272.45.2019. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 
na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
144.000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z 
późniejszymi zmianami). 

3.2. Procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy tzw. „procedura odwrócona” -  
Zamawiający informuje, że stosownie  do możliwości jakie daje  art. 
24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona  jako  
najkorzystniejsza  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  
warunki  udziału w postępowaniu. 

3.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, 
„ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo 
zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 
91c ustawy Pzp. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.  

4.2. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późniejszymi zmianami) oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. Punkt poboru energii elektrycznej i jego 
podstawowe parametry techniczne stanowi Załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte 
jest w Rozdziale XIV – „Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego” oraz w Rozdziale XVI SIWZ: „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia”  
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4.4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika zamówień: 09300000-2 - 
energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 65310000-9 - 
przesył energii elektrycznej i podobne usługi.  

4.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 
4.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 
4.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
4.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej. 
4.10. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany 

kursów walut. 

5. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia. 

5.1. Termin wykonania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. od 
dnia 1 lipca 2019 roku. 

5.2. Miejsce realizacji:  
a) Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 

02-156 Warszawa. 
 

ROZDZIAŁ II  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

1.2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
1.4. nie podlegają wykluczeniu, tj. w stosunku do których nie  zachodzą  

obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy oraz fakultatywne podstawy  wykluczenia  określone 
przez Zamawiającego zgodnie  z  art.  24 ust. 5 ustawy. 

1.5. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
2. 2.1. W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności – zamawiający wymaga, aby 
wykonawca posiadał: 
2.1.1. uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną na 

podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z 
późniejszymi zmianami). 

2.1.2. uprawnienia w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

2.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający 
nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu. 

2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie 
stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu 
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3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w 
rozdziale III pkt. od 1.2 do 1.3 SIWZ, a ocena zostanie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w 
pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy 
ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

ROZDZIAŁ III  - WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aktualne na dzień 
składania ofert: 

1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.2. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i 
Energetyki na obrót energią elektryczną na podstawie art. 32 ust. 1 
pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późniejszymi zmianami).  

1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu 
generalnej umowy dystrybucyjnej z OSD na świadczenie usługi 
kompleksowej (tj. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) na 
obszarze PGE Dystrybucja S.A – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 
SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
„Oświadczenie”, o którym mowa w pkt. 1.1 składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to  ma  potwierdzać  
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw  
wykluczenia w zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  
spełnianie  warunków  udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 
- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w „Oświadczeniu”, 
o którym mowa w pkt. 1.1. W  przypadku,  gdy  wykonawca  polega  na  
zasobach  podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
wraz z ofertą składa zobowiązanie innego  podmiotu  do  oddania  do  
dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

4. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 
pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
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reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z 
dokumentu rejestrowego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego 
przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 

 
ROZDZIAŁ IV  - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) . 
Wykonawca w terminie 3 dni  od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią 
Załącznika nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty 
zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów 
wskazanego w pkt od 1.1 niniejszego rozdziału składa dokument lub 
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dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

3. Dokument lub dokumenty, o których mowa w punkcie 1.1 niniejszego 
rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania  lub  miejsce zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  
dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których w pkt. 1.1 niniejszego 
rozdziału,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio 
oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  
uprawnionych  do  jego reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  
dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed notariuszem  lub  przed  
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt. 3 stosuje się. 

5. Wymagania  dotyczące  dokumentów  składanych  przez  podmioty,  na  
których  zdolnościach Wykonawca polega - Zamawiający żąda od 
wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  przedstawia  w  
odniesieniu  do  tych  podmiotów dokumentów wymienionych 1.1 
niniejszego rozdziału. 

 
ROZDZIAŁ V - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI. 
 
1. W przedmiotowym postępowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez 

Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na 
adres: tj. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce, w Kancelarii Zamawiającego w 
godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 
do 16.15. 

2. Oświadczenia lub dokumenty  składane przez Wykonawcę  w postepowaniu 
na wezwanie  Zamawiającego zgodnie z  art. 26 ustawy mogą być przesłane 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany dokumentów) drogą 
elektroniczną, a następnie niezwłocznie  przesłane  w formie  pisemnej za 
pośrednictwem operatora  osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Komunikacja pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą w zakresie  pytań, 
wyjaśnień  wniosków, zawiadomień oraz innych informacji obywać się 
będzie przy użyciu poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@wiw.mazowsze.pl 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z 
toczącym się postępowaniem jest: w zakresie proceduralnym i 
merytorycznym – Łukasz Majewski , telefon: + 48 (25) 63 264 59 wew. 36. 

5. Fakt otrzymania wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych przy 
użyciu faksu lub środków komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu  
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ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r. o świadczeniu  usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123, z późn. zm.)  należy niezwłocznie 
potwierdzić tą samą drogą.   

6. W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  
Wykonawcę,  Zamawiający domniema,  iż  pismo  wysłane  przez  
Zamawiającego  na  nr  faksu  lub  na  adres  poczty elektronicznej  podany  
przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
 

 
ROZDZIAŁ VI -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia 

wadium. 
 
ROZDZIAŁ VII -  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 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. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania  z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 
przez Izbę orzeczenia. 

 
ROZDZIAŁ XVIII  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z 

informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z 
zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później niż na 2  
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie,  mogą 
pozostać bez odpowiedzi. 

4. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych 
odpowiedzi, Zamawiający przekaże  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni  
na stronie internetowej. 

6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, 
aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w 
sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane 
w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę. 

7. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez 
Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo 
pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w 
imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku 
podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię 
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby 
do tego umocowane.  

9. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były 
jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich 
zdekompletowanie. 

10. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 
11. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego 

równoznacznego zapisu. 
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 
do jej prawdziwości. 

13. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem 
ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

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

15. 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”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

16. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie 
terminu składania ofert. 
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17. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale 
zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie 
transportu,  oznakowanej  w następujący sposób: 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w 
Siedlcach  

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. 
 (nazwa i adres Zamawiającego) 

oraz opisane: 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej w Warszawie 
(nazwa zamówienia) 

Nie otwierać przed dniem: 26 czerwca 2019 roku; godz.: 13:00. 

18. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz.419 z późn. zm.), 
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane. Informacje te –  powinny być opatrzone klauzulą: „nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką 
„B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

19. Zawartość oferty: Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w 
Rozdziale  IX SIWZ: 
19.1. Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i 

imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący Załącznik nr 
3 do SIWZ. 

19.2. Formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 4 do SIWZ; 

19.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik nr 1 do SIWZ.   

19.4. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i 
Energetyki na obrót energią elektryczną na podstawie art. 32 ust. 1 
pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 775, z późn. zm.). 

19.5. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu 
generalnej umowy dystrybucyjnej z OSD na świadczenie usługi 
kompleksowej (tj. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) na 
obszarze PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 
SIWZ. 
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ROZDZIAŁ IX - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 
29; 08-110 Siedlce, w kancelarii, w terminie do dnia 26 czerwca 2019 
roku do godziny 12:30. 

2. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną 
zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 
29; 08-110 Siedlce, w zespole ds. administracyjnych, w dniu  
26 czerwca 2019 roku o godzinie 13:00. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert 
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, 
nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu 

cenowym, którego wzór wraz z instrukcją wypełnienia stanowi Załącznik 
nr 4 do SIWZ. 

2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia 
oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których 
mowa w Rozdziale XVI SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, 
oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. 

3. Ceny jednostkowe opłat dystrybucyjnych należy przyjąć do kalkulacji 
oferty zgodnie z obowiązującą w dniu składania oferty ceną zawartą w 
Taryfie OSD. 

4. Cenę oferty Wykonawca ma obowiązek skalkulować za okres zgodny z 
podanym w formularzu cenowym, dla przewidywanego przez 
Zamawiającego zużycia energii elektrycznej, w oparciu o następujące 
składniki ceny: 

4.1. Składniki ceny zatwierdzanej przez Wykonawcę  – jednolita dla 
wszystkich   grup taryfowych: 

a) cena energii elektrycznej (czynnej), 

b) opłata handlowa, 

4.2. Składniki ceny zawarte w Taryfie OSD zatwierdzane przez Urząd 
Regulacji Energetyki: 

a) stawka jakościowa, 

b) stawka opłaty przejściowej, 

c) składnik zmienny stawki sieciowej, 

d) składnik stały stawki sieciowej, 

e) opłata abonamentowa, 

f) opłata OZE, 

g) opłata kogeneracyjna. 
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5. Zmiany składników ceny określonych w pkt. 4.2. w okresie realizacji 
zamówienia następują zgodnie ze zmianą w Taryfie OSD, wprowadzoną w 
trybie określonym przez Prawo energetyczne. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we 
wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. Brak 
wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez 
Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

8. Zmiany opłat i stawek określonych w taryfie OSD zatwierdzonych decyzją 
Prezesa URE nie wymagają aneksu do umowy i wchodzą w życie nie 
wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

9. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 
10. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

„Formularzu cenowym”. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowym” 
służy do dokonania porównania złożonych ofert. 

11. Cena końcowa  musi być podana z dokładnością do setnych części 
złotego. 

12. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa 
polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a 
obowiązek zapłaty tego podatku będzie obciążał Zamawiającego, wówczas 
do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) 
dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i 
oceny ofert - kwotę VAT w obowiązującej Zamawiającego wysokości, 
następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna 
z cenami brutto pozostałych ofert. 

13. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek 
zapłaty podatku VAT będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem 
Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).  

 
ROZDZIAŁ XI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane 
kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

- CENA o wadze 60% (C) 
- TERMIN płatności faktury 40% (TP) 

3.  W kryterium „CENA” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:      

 

 

gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę. 
CN – najniższa cena spośród zaoferowanych ofert. 
COB - cena ocenianej oferty. 
 

Cena (C) = 
CN 

x 60 
COB 
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4. W kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI” ocena ofert zostanie dokonana przy 
zastosowaniu wzoru:  

    
    

     

gdzie: 
TP - liczba punktów przyznanych wykonawcy za zaoferowany termin 
płatności. 

TPOO - termin płatności (w dniach) oferty ocenianej. 

NTP - najdłuższy termin płatności (w dniach) spośród ocenianych ofert. 

 
Uwaga: zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni oraz 

dłuższy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

Zamawiający wyjaśnia, iż punkty w tym kryterium oceny ofert będzie 

przyznawał na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w treści 

oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ pkt 10).  
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny 
ofert. 

 
ROZDZIAŁ XII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest 

obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do 
której był zobowiązany oraz w przypadku wniesienia odwołania - po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyznaczy nowy termin 
podpisania umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego terminu, tak 
jak to opisano w pkt 2 zostanie poczytane przez Zamawiającego jako 
uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

TERMIN PŁATNOŚCI (TP) = [(TPOO-21):(NTP-21)] x 40 
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5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 
93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
 

ROZDZIAŁ XIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 
 
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ XIV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY. ZMIANY UMOWY. 
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii 
elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług jej dystrybucji. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji 
rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych odpowiednio w 
Taryfie/Cenniku Sprzedawcy oraz w Taryfie OSD zgodnie z grupą 
taryfową odbiorcy wskazaną w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. 

3. Umowa będzie uwzględniała postanowienia: 
a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1025, z późn. zm.); 
b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 

r. poz. 755 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, wraz z 
aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

c) Koncesji Sprzedawcy na obrót energią elektryczną; 
d) Koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej; 
e) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana 

dalej IRiESD.  
4. Wykonawca stwierdza, że posiada oświadczenie Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, w którym OSD zobowiązuje się do: 
4.1. Przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących 

warunków dystrybucji energii elektrycznej, budowy i eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, 
przeciwpożarowej i  środowiska naturalnego w zakresie 
eksploatowanych przez siebie urządzeń. 

4.2. Zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej 
standardów jakościowych energii elektrycznej, zgodne z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 
maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. 
zm.). 

4.3. Odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci dystrybucyjnej 
w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez Zamawiającego 
prac w obszarze oddziaływania tej sieci. 

4.4. Przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń, skarg i reklamacji od 
Odbiorców dotyczących standardów jakościowych. 



Strona | 14  

 

4.5. Udzielania Zamawiającemu, na ich życzenie, informacji o 
przewidywanym terminie wznowienia dostaw energii elektrycznej 
przerwanych z powodu awarii sieci. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
5.1. Sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu według 

rzeczywistego zapotrzebowania w okresach rozliczeniowych. 
5.2. Dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej oraz 

świadczone usługi dystrybucji, zgodnie z zawartą Umową. 
5.3. Udzielania nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz 

aktualnych Taryf lub Cennika.  
5.4. Rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Zamawiającego w sprawie 

rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni 
od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

6. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi 
dystrybucji, z wyłączeniem ryczałtowej grupy taryfowej, dokonywane są 
na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla 
poszczególnych PPE określonych w Umowie. 

7. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadzane będą 
zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy. Cena energii elektrycznej 
oraz stawka opłaty handlowej określona przez Wykonawcę, nie ulegnie 
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 24. 

8. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji przeprowadza się zgodnie z 
zawartą Umową oraz odpowiednio Taryfą OSD.  

9. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź 
niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym 
okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie 
średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu 
rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu 
rozliczeniowego. 

10. Termin płatności opłat za sprzedaną energię elektryczną i  świadczenie 
usługi dystrybucji określa Wykonawca, w oświadczeniu w treści oferty 
(Załącznik nr 3 do SIWZ pkt 10) przy czym termin ten nie jest krótszy 
niż 21 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

11. Zasady zamawiania oraz określania opłat za moc umowną określa Taryfa 
OSD. 

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego lub błędów w odczycie jego wskazań, 
skutkującymi zaniżeniem bądź zawyżeniem jego wskazań, Wykonawca 
skoryguje należności za  sprzedaną energię elektryczną oraz świadczenie 
usługi dystrybucji. Skorygowania dokonuje się według następujących 
zasad.  
12.1. Korekta, o której mowa w ust. 12, obejmuje cały okres 

rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone 
nieprawidłowości lub błędy.  

12.2. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur VAT, jest wielkość 
błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

12.3. Jeżeli określenie błędu, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia 
wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii 
elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek 
energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ 
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pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, 
pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta 
faktury VAT. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić 
sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne 
udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru 
tej energii. 

12.4. 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. 

13. W przypadku zmiany cen i stawek opłat Wykonawca przyjmuje do 
rozliczeń wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień 
wprowadzenia nowych cen i stawek opłat: 
a) szacunkowe – na podstawie średniego dobowego zużycia energii 

elektrycznej w okresie rozliczeniowym zawierającym datę zmiany cen 
i stawek opłat, 

b) rzeczywiste – odczytane przez OSD.  
14. W przypadku, gdy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w 

okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną w 
wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii w 
tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii i trendu 
poboru energii elektrycznej. 

15.  Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia 
energii elektrycznej wystąpi: 
a) nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych 

na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej 
zwrotu; 

b) niedopłata, to podlega ona doliczeniu do pierwszej wystawianej 
faktury  VAT. 

16. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

17. Wykonawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku  gdy 
Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną i świadczenie 
usługi dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 
płatności. 

18. Wykonawca może zmienić warunki Umowy poprzez wprowadzenie 
nowych lub zmianę dotychczasowych odpowiednio Taryf, Cennika. 

19. Taryfy, podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wchodzą w życie 
nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

20. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegną 
zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa 
URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie 
nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, 
jednakże po przesłaniu pisemnej informacji o zmianie Taryfy OSD oraz 
nowej Taryfy. 

21. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych w trakcie 
realizacji umowy, wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla 
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usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

22. Zmiany odpowiednio Umowy, Cennika, Regulaminu wprowadza 
Sprzedawca. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez 
Sprzedawcę,  

23. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

24. W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku 
VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy 
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny 
energii elektrycznej  zostają powiększone o kwotę wynikającą z 
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w 
życie. 

25. Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej w przypadku gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię 
elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 
25.1 OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej do obiektu 

Klienta, jeżeli: 

a) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło 

nielegalne pobieranie energii elektrycznej; 

b) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji, co 

najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 

25.2 OSD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku 

przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się 

u Klienta stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 

środowiska. 

25.3 Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie,  

jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej. 

26. Wykonawca informuje, że OSD przysługuje prawo wstrzymania dostaw 
energii elektrycznej oraz obciążenia Odbiorcy opłatami przewidzianymi w 
Taryfie OSD, w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii 
elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się 
u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
środowiska. 
 W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej 
Zamawiający uiszcza opłatę z tytułu nielegalnego poboru bezpośrednio 
na rzecz OSD.  

27. Zamawiający jest zobowiązany do regulowania opłat stałych 
wynikających z Taryfy lub Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD, w okresie 
wstrzymania dostawy, o ile nie nastąpi rozwiązanie Umowy. 

28. Wykonawca za pośrednictwem OSD ma prawo do uzależnienia 
wznowienia dostawy energii elektrycznej wstrzymanej z powodu jej 
nielegalnego poboru od wykonania zaleceń technicznych eliminujących 
przyczyny nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

29. Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wybranym Wykonawcą na 
wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, z 
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zastrzeżeniem, że umowa zawarta pomiędzy stronami będzie 
odzwierciedlała w swojej treści postanowienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o 
których mowa w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Warszawie:  

 
1. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z 
późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej (PPE) z 
charakterystyką elektroenergetyczną stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Szacunkowe zużycie energii dla budynku podanego w w/w Załączniku w 
okresie 12 miesięcy wynosi 225804 kWh. 

4. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w Załączniku nr 5 ma 
charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym 
wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu 
energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej 
maksymalnej ilości energii. 

5. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie 
skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem 
za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen określonych w dokumentacji 
przetargowej. 

6. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu 
Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących 
umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji dla punktów poboru energii. W okresie wypowiedzenia 
obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
wynagrodzenia. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na 
potrzeby odbiorcy końcowego. 

8. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiającego jest 
przedsiębiorstwo energetyczne innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 
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9. Sprzedawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę generalną zawartą 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów 
Zamawiającego. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie stosownych 
dokumentów od OSD stanowiących Potwierdzenie dostaw (w przypadku ich 
wymagalności), a także zgłoszenia OSD do realizacji umowy sprzedaży 
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. 

11. Dostarczona energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

12. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 24 
miesięcy. 

 

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – INFORMACJE DODATKOWE. 

I. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w 
Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w 
związku z realizacją zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie 

elektronicznej na skrzynkę  iod@wiw.mazowsze.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Warszawie - nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019  

                                     /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/  
      prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi 

zmianami), dalej „ustawa Pzp” oraz Wojewoda Podlaski w związku z 

korzystaniem przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW);  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 
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udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;    

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;    

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

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

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie,  
oświadczam, że:   

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3. spełniamy warunki udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego określone przez zamawiającego w niniejszym postepowaniu. 

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale II Specyfikacji 
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Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

6. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na 

którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji.  

 
 
 

__________________ dnia __ __ 2019 rok 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 

(podpis osób wskazanych w dokumencie  
uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym  

lub posiadającym pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie 

składa każdy z wykonawców. 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, 
 
oświadczam, że należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do 
grupy kapitałowej*, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.) 
do której należą także następujące podmioty*: 
  
1. ........................................; 

2. ........................................; 

3. ........................................; 

 
oświadczam, że:  nie należę* / reprezentowany przeze mnie podmiot nie 
należy do grupy kapitałowej*,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm. )*. 

 

 

 
__________________ dnia __ __ 2019  rok 
 

____________________________________________ 

(podpis osób wskazanych w dokumencie  
uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym  

lub posiadającym pełnomocnictwo) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 

 

OFERTA 
Do: 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą  
w Siedlcach  

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. 
 (nazwa i adres Zamawiającego) 

 
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, my niżej podpisani: 
 ...................................................................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest: …………………………………………………………………………….……………………………… 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem VAT o numerze 

………………………………….. zarejestrowanym w …………………….……………………… (podać 

kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się posługiwać podanym 

wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez 

cały czas trwania umowy jest ………………………………………………………………………………….. 

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

(w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym  

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na 

stronach …………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*, 

którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres 

przedmiotu zamówienia: 

a) ......................................................................................................................... , 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ........................................................................................................................ , 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania 

należy kierować na adres:  ..................................................................... ... 

tel. …………………………. adres poczty elektronicznej ………………………… 

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

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym ………………………….……. 

10. OŚWIADCZAMY, iż termin płatności faktury wynosi ….….. dni od dnia 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych 

stronach. 

12. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy na ......... kolejno 

ponumerowanych stronach komplet niżej wymienionych dokumentów: 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

__________________ dnia __ __ 2019  rok 

          
___________________________________ 

         (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić



  

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 

FORMULARZ CENOWY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

*Wszystkie elementy składowe ofert cenowych należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

Cena oferty brutto: …………… słownie: …………………………………………………………………………………………………… (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku);  

w tym kwota netto ……………………………………………. słownie …………………………………………………………………………………………… 
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                   ŁĄCZNIE     



  

Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłowej i dystrybucyjnej. 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2019  rok                                                                                           ___________________________________ 

           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

                                                                        



  

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 
 
Szczegółowe zestawienie Punktów poboru z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów – dla każdego układu 
pomiarowo rozliczeniowego: 
W przypadku obiektów w grupie taryfowej C21 szczegółową charakterystykę zawiera dokument PD uzyskany przez 
Wykonawcę z OSD.  
Współczynnik mocy tg φ= 0,4. 

 

Lp. 
Nr Ewid. 
PPE 

Nazwa PPE 

Adres PPE 
Prognozowane 
zużycie m-czne Moc 

Umowna 
Taryfa 

okres 
zam. 
[m-cy] Kod 

Pocztowy 
Poczta Miejscowość Ulica 

Nr 
Domu 

S1 [kWh] 
S2 

[kWh] 

 Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce 

1 3000000098 
Zakład Higieny 
Weterynaryjnej w 
Warszawie  

02-156 Warszawa Warszawa Lechicka 21 18817 - 90 C21 24 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2019 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na : 
 

„Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie” 

WIW-AD.272.29.2019 
 

 
 

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

 
Oświadczam, że posiadam zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o. o.  
z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi kompleksowej (sprzedaży i 
dystrybucji energii elektrycznej). 
 
 
 
 
 
……………………, dnia ……………                                                                                                         

……………………………….…………………………… 
 Czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionej/ych (pieczęć) 
 

 


