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Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania 
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udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej               

Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których 

nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu PERIG Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 

28.10.2021 r. - zamówienie sektorowe podprogowe. 
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Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 

170991585, NIP 582 154 95 05, BDO 000064034.  

Młoteczno 12 A 

14-500 Braniewo 

woj. warmińsko-mazurskie 

tel./fax (55) 243 28 55  

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010 

adres strony internetowej: http://www.perig.pl 

adres e-mail: perig@perig.pl 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie                                 

z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 

Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi 

oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu 

PERIG Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 28.10.2021 r. ( zwanym dalej Regulaminem ) - 

zamówienie sektorowe podprogowe. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ zastosowanie ma Regulamin i przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

strona internetowa Zamawiającego: www.perig.pl. 

4. SWZ można pobrać bezpośrednio ze strony Zamawiającego www.perig.pl. 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2023 r. ( zwana dalej „sprzedażą” ) 

na potrzeby Zamawiającego t.j. Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury 

Gospodarczej Sp. z o. o. w Młotecznie posiadającego 56 punktów poboru i 3 grupy taryfowe 

C12A, C12W i C23 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez 3 instalacje fotowoltaiczne 

eksploatowane przez Zamawiającego, począwszy od dnia następnego po skutecznym przejęciu 

przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej od dotychczasowego sprzedawcy – E.ON Polska 

S. A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00 – 347 Warszawa. Wykonawca, z którym zostanie 

zawarta umowa zobowiązany będzie do przeprowadzenia procesu przejęcia sprzedaży energii 

elektrycznej w sposób nie powodujący jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu dostaw energii 

elektrycznej do punktów odbioru energii elektrycznej Zamawiającego. 

2. Prognoza zużycia energii elektrycznej w skali jednego roku wynosi ok. 476,195 MWh, szacowana 

ilość odsprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych wynosi ok. 23 MWh w skali 

jednego roku. 

3. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej podano w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ. 

4. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na terenie którego znajdują się punkty poboru energii 

elektrycznej jest: ENERGA – OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk,                    

z którą Zamawiający ma podpisane umowy na czas nieokreślony, na świadczenie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. 

5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii elektrycznej wskazana w ust. 2 oraz                         

w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie 

wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do prognoz 

dotyczących poszczególnych PPE. Faktyczne zużycie energii elektrycznej ( mniejsze lub większe 

od prognozy zużycia energii elektrycznej wskazanej w Załączniku nr 1 ) uzależnione będzie 

wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od zużycia, Wykonawca zobowiązany 

będzie w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej. 

http://www.perig.pl/
mailto:perig@perig.pl
http://www.perig.pl/
http://www.perig.pl/
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6. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych ( np. 

odszkodowania ) jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy 

mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii elektrycznej, 

wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem 

lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów 

technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. 

7. Zamawiający oświadcza, iż szacowana ilość sprzedanej energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznych wskazana w ust. 2 oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ stanowi jedynie 

przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. Faktyczna sprzedaż energii elektrycznej uzależniona będzie od rzeczywistych 

potrzeb, z tym że niezależnie od ilości sprzedanej energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany 

będzie w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny odkupu energii elektrycznej. 

8. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych ( np. 

odszkodowania ) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zakupi od Zamawiającego mniejszą lub 

większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii elektrycznej, wskazana w 

Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub 

zmniejszeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej i faktycznym poborem energii w  

poszczególnych PPE, na których eksploatowane są instalacje fotowoltaiczne. 

9. W zaoferowanych jednostkowych cenach energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie 

dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające                             

z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania 

handlowego czy też podatku akcyzowego od sprzedaży energii elektrycznej oraz opłaty 

abonamentowe ( handlowe ). 

10. Zamawiający informuje, iż zmiana Wykonawcy, która ma nastąpić w wyniku niniejszego 

postępowania przetargowego, będzie kolejną dla wszystkich 56 punktów poboru energii 

elektrycznej Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy współpracy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej do OSD 

oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD 

wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy 

dostawy ponad rozliczenia dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe energii elektrycznej 

zawarte w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy i faktyczne 

zużycie energii elektrycznej w punktach poboru energii elektrycznej Zamawiającego w przyjętych 

okresach rozliczeniowych. 

15. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.  

Usługi świadczone w okresie 12 następujących po sobie miesięcy:  

- rozpoczęcie dostawy i odkupu energii elektrycznej od dnia 01.01.2023 r., po skutecznym zgłoszeniu 

umowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy, 

- termin zakończenia 31.12.2023 r. 

 

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie § 6 Regulaminu. Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia n/w warunków udziału                   

w postępowaniu dotyczących: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień: 

a) Wykonawca musi posiadać koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej                      

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

ważną w okresie wykonywania umowy. 
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b) Wykonawca musi posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) ważną w okresie wykonywania 

umowy ( dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej ). 

2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3)  Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia, 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców musi 

wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie § 6 Regulaminu. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone  

w rozdziale 7 niniejszej SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału                                   

w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy 

wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  

1. Postępowanie o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą z zachowaniem formy pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie stron za 

pomocą poczty elektronicznej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Treść 

zapytań oraz wyjaśnień Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej bez podawania 

źródła zapytań. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. O dokonanej w ten sposób modyfikacji Zamawiający 

informuje Wykonawców poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. 

8. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w razie modyfikacji treści SWZ, lub gdy uzna 

to za konieczne z uwagi na termin upublicznienia wyjaśnień do SWZ lub treść tych wyjaśnień. 

Informację o nowym terminie składania ofert Zamawiający umieszcza na swojej stronie 

internetowej.  

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego                                

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 : 

1) Jarosław Bakan tel. 662 008 295 w sprawach dotyczących procedury przetargowej, 

2) Robert Mirkowski tel. 509 298 571 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

3. Na ofertę składają się: 
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1) Oferta, sporządzona wg wymagań SWZ, zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, 

2) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

niniejszej SWZ, 

3) Wypełnione oświadczenia Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia                                

z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 

wzorów stanowiących Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, 

4) Stosowne pełnomocnictwo(a) w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku, 

gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 

5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez 

osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona 

oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, 

względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę. 

6. Ceny jednostkowe energii elektrycznej podane w formularzu cenowym muszą obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 8. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 02.12.2022 r. 

          

Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce oraz termin składania ofert.  

1) Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 

14-500 Braniewo, w sekretariacie, codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.  

2) Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2022 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:  

• Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,  

• nazwą i adresem Zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo”, 

• oraz opisane hasłem: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 r. – nie otwierać 

przed dniem 04.11.2022 r., godz. 14:15”.  

4) Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.  

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.  

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego PERIG  

Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo w Sali konferencyjnej ( II piętro ).  

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4) Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte                  

w ofertach.  

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 

Rozdział 10. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Cenę oferty podaną w formularzu ofertowym stanowi różnica pomiędzy szacunkowym 

wynagrodzeniem za sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej 

należących do Zamawiającego, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, na 
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warunkach w niej określonych, tj. w ilości 476,195 MWh stanowiącej szacunkowe (orientacyjne) 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy i służące do 

porównania złożonych ofert a wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za odkup nadwyżek 

energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych eksploatowanych przez Zamawiającego w 

szacunkowej ( orientacyjnej ) ilości 23 MWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy. 

2. Cena oferty musi zgodna z obliczeniami i danymi podanymi przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym ( Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ ). 

3. Cena oferty w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie,                              

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów 

i usług oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto 

uwzględniającą podatek od towarów i usług. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę 

wyrażoną słownie. 

4. Porównaniu podlegać będzie cena za realizację całego przedmiotu zamówienia ( nie ceny 

jednostkowe ). 

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w formularzu cenowym. 

8. Wykonawca musi podać ceny jednostkowe netto za 1 MWh energii elektrycznej wyrażoną                        

w PLN/MWh w dobowych strefach czasowych w poszczególnych grupach taryfowych, określone       

z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

9. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą energii elektrycznej, a w szczególności wynikające                       

z bilansowania ceny na rynku bilansującym, wszelkie opłaty za obsługę rozliczenia handlowego, 

opłaty abonamentowe ( handlowe ) itp., należy uwzględnić przy oferowanej wycenie 1 MWh                    

w dobowych strefach czasowych w poszczególnych grupach taryfowych. 

10. Ewentualne upusty (rabaty) należy uwzględnić w cenach jednostkowych netto za 1 MWh energii 

elektrycznej. 

11. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, 

również w przypadku wzrostu faktycznych kosztów wpływających na kalkulację ceny, z wyjątkiem 

sytuacji, w której dokona się zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za planowany 

zakup energii elektrycznej w 2023 r.: 

1) kryterium ceny (KC): …………………………………………………... 100 %. 

2. Sposób obliczenia punktów oferty (P). 

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Po dokonaniu oceny ofert                      

w zakresie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg 

następującego wzoru: 

  Cmin 

 Wi =  ---------- x 100 pkt. 

   Ci 

gdzie: 

Wi   - ilość punktów oferty badanej, 

Cmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców, 

Ci - wartość ceny badanej oferty, 

Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Sposób oceny ofert. 

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się 

przesłankami określonymi w kryterium oceny ofert.  

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.  
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2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Rozdział 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty     

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

1. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Regulaminie oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza                   

w oparciu kryteria oceny ofert. 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                        

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,                   

a także punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 3 poz. 1) i 4) na własnej stronie 

internetowej.  

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

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

7. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem 

umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę 

konsorcjum). 

8. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Rozdział 13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.  

1. Wymagane i istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zostały określone w Załączniku  

nr 6 do niniejszej SWZ. 

2. Wykonawca składając ofertę, akceptuje wymagane i istotne dla Zamawiającego postanowienia 

umowy, o których mowa w ust. 1 i zobowiązuje się do zawarcia umowy zawierającej te 

postanowienia. 

3. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SWZ, ofertą, bądź innymi 

dokumentami regulującymi stosunki stron, pierwszeństwo mają regulacje SWZ. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia określonego w SWZ.  

 

Rozdział 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Regulaminie.  

 

Rozdział 15. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych 

polskich. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający upoważni Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, do reprezentowania go 

przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

5. Płatność następować będzie przelewem na podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 7 dni 

roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Ilość zużytej energii elektrycznej w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych  

lub okresach rozliczeniowych stosowanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ustalana 

będzie na podstawie zainstalowanych układów pomiarowo – rozliczeniowych. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego 

jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne oraz jako 

nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku Akcyzowym.  

8. Zamawiający nie posiada koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej na wytwarzanie 

energii elektrycznej. 

 

Rozdział 16. Unieważnienie postępowania.  

1. Zamawiający działając na podstawie § 14 Regulaminu może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć,  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia. 

2. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny, 

zgodnie z art. 701 § 3 k. c. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne                      

i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych                         

z przygotowaniem ofert przez Wykonawców. 

 

Rozdział 17. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO. 

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) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej                 

L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby niniejszego postępowania                            

o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury 

Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres                

e-mail: perig@perig.pl. 

2) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach 

związanych z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego niniejszym postępowaniem              

o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom 

trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:perig@perig.pl
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego, t.j. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy musza mieć dostęp 

do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający 

zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom ( lub placówkom pocztowym ), 

kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 

przedmiotowych danych. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

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

obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego 

ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu 

przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne 

niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia 

roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego. 

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: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane  w art. 17 

ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− 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.  

 

Rozdział 18. Załączniki.  

Załącznikami do specyfikacji warunków zamówienia są: 

1) Załącznik nr 1 - Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej. 

2) Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Oferty. 

3) Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Cenowego. 

4) Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego braku podstaw do wykluczenia  

                                z postępowania. 

5) Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału  

                                w postępowaniu. 

6) Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

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

       (data i podpis Prezesa Zarządu Zamawiającego) 


