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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

 
I. Zamawiający            Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

ul. Zagórowska 26 
62 – 400 Słupca 
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35  
www.mzwikslupca.pl, e-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
NIP 667–000-38-54 REGON 310504580 
Godziny urzędowania: 700-1500 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako ustawa PZP), a oznaczone jest znakiem 1/TT/2019. 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY                
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 1/TT/2019 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej do budynków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy przez 
okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o następującej charakterystyce 
energetycznej odbioru energii elektrycznej: 

 Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną całodobowo.  
 Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w ramach umowy wynosi:                            

882 300 kWh/rok 
 Wszystkie obiekty wymienione w SIWZ: 

-  są przystosowane do zmiany sprzedawcy, a procedura zmiany sprzedawcy będzie 
przeprowadzana po raz kolejny. 

          - mają rozdzielone umowy na sprzedażowe i dystrybucyjne, umowy sprzedażowe 
zawarte są do dnia 31.12.2019 r. 

- obecnym sprzedawcą jest Wykonawca, który wygrał postępowanie przetargowe 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

NR 1a/TT/2018”, czyli ENERGA-OBRÓT SA, Ul.Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 
Gdańsk 

 Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy. 

 OSD dla wszystkich obiektów wymienionych w SIWZ jest ENERGA-OPERATOR 
S.A. 

 Umowy o świadczenie usług dystrybucji na wszystkie wymienione punkty są zawarte 
na czas nieokreślony.  
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Lp. Miejsce 
poboru 

Grupa 
taryfo

wa 

Opis  
  
  

Strefy czasowe Ilość kWh Razem kWh 

- w szczycie 
przedpołudniowym 122700 

- w szczycie 
popołudniowym 76700 Zasilanie 

podstawowe 

- w pozostałych 
godzinach doby 432500 

631900 

- w szczycie 
przedpołudniowym 1000 

- w szczycie 
popołudniowym 600 

1. 

Słupca, ul. 
Zagórowska 
26 – 
oczyszczalnia 
ścieków 

B23 

Moc przyłączeniowa: I - 350 kW, 
II – 200 kW; 
Grupa przyłączeniowa: III; 
Zasilanie podstawowe: Linia 
kablowa SN15kV  odgałęzienie 
od linii Słupca-Cienin; 
Zasilanie rezerwowe: Linia 
kablowa SN 15kV odgałęzienie 
od linii Słupca-Kleczew; 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy 
jest zainstalowany w stacji 
transformatorowej nr K-68.  
W jego skład wchodzą: - dwa 
liczniki czterokwadrantowe 
energii elektrycznej, - 
przekładniki prądowe i 
napięciowe klasy 0,5  

Zasilanie 
rezerwowe 

- w pozostałych 
godzinach doby 3600 

5200 

637100 

- szczytowa/dzienna 600 

2. 
ul. Koszucka 2 
– ujęcie wody 
(studnia nr 7) 

C22a 
Moc przyłączeniowa: 60 kW; 
Grupa przyłączeniowa:IV ; 
Zabezpieczenie typu BM o 
prądzie zmianowym 200 A  

-pozaszczytowa/nocna 1700 

2300 
 

- szczytowa/dzienna 68500 

3. 
ul. Sportowa – 
ujęcie wody 
(studnia nr 9)  

C22a 

Moc przyłączeniowa: 40.0 kW; 
Grupa przyłączeniowa: IV; 
Zabezpieczenie typu BM o 
prądzie zmianowym 125 A 
Nazwa przyłącza: Linia kablowa 
nn wyprowadzona ze stacji 
transformatorowej nr W-243  -pozaszczytowa/nocna 153800 

 
222300 

Studnia nr 7 oraz  
studnia nr 9 
pracują 
naprzemiennie, 
 z tego względu 
nie jest możliwe 
dokładne 
oszacowanie 
poboru, możemy 
sprecyzować iż 
razem w ciągu 
roku pobiorą  
ok.224600 kWh, 
w strefie 
szczytowa/dzienn
a będzie to 
ok.69100 kWh, 
 w strefie 
pozaszczytowa/ 
nocna 
ok.155500kWh. 

4. Hydrofor 
ul.Koszucka  C11 

 
Moc przyłączeniowa: 50.0 kW; 
Grupa przyłączeniowa: V; 
Moc umowna:21.0 kW; 
Zabezpieczenie 
przedlicznikowe typu BM o 
prądzie zmianowym 32.0 A  
 

- całodobowa 8800 8800 

5. Studnia nr 5 
ul.Sportowa C12A 

Moc przyłączeniowa: 40.0 kW; 
Grupa przyłączeniowa: V; 
Moc umowna: 40.0 kW; 
Zabezpieczenie 
przedlicznikowe typu BM o 
prądzie zmianowym 63.0 A  

- całodobowa 11600 11600 

6. Wieża ciśnień 
ul.Kopernika C11 

Moc przyłączeniowa: 13.0 kW; 
Grupa przyłączeniowa: V; 
Moc umowna: 6.5 kW; 
Zabezpieczenie 
przedlicznikowe typu S 193 o 
prądzie zmianowym 10.0 A  

- całodobowa 200 200 

RAZEM 882 300 
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3.2. Prognozowany pobór energii elektrycznej wynosi 882 300 kWh na jeden rok. Szacunkowa ilość 
zamawianej energii 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. 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. 

3.3. Dostawa energii odbywać się powinna na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2019 poz. 755 z późn.zm.), w wydanych na jej podstawie 
aktach wykonawczych, Kodeksie cywilnym oraz poprzez zapewnienie określonych standardów 
jakościowych obsługi Zamawiającego.  
3.4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe energii zakupionej przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględni w cenie energii 
elektrycznej podanej w formularzu cenowym. 
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres obowiązywania umowy                      
tj.01.01.-31.12.2020 r. - Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. 
3.6 . Zasady rozliczeń: 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych netto energii 
elektrycznej określonych w złożonym przez Wykonawców formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik do umowy. 
2. Rozliczenia za świadczone usługi sprzedaży energii elektrycznej dokonywane będą w 
okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD wg faktycznego zużycia energii elektrycznej 
(na podstawie danych dotyczących zużytej ilości energii elektrycznej przekazanych Sprzedawcy 
przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z art. 4j punkt 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne), w oparciu o ceny zaoferowane w postępowaniu przetargowym. 
3. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh jest ustawowa zmiana 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 
4.Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od wystawienia faktury.  

3.7.Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 
(CPV): 

Kod CPV: 09.31.00.00.5 – Elektryczność. 
                  09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu: 
 na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP 
 na podstawie art. 24 ust 5 ustawy PZP 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca musi 
posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy 
koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 62 – 400 Słupca, ul. Zagórowska 26 
tel: 63 / 275 17 60,     fax: 63/ 274 39 35 

adres internetowy: www.mzwikslupca.pl      adres poczty elektronicznej: biuro@mzwikslupca.pl 

 5 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - za spełniających ten warunek 
zamawiający uzna wykonawców, którzy posiadają aktualną umowę o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu 
dystrybucyjnego, działającym na terenie miasta Słupca. 

 
2.złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 

terminie; 
3.spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 
wymaganych w niniejszej SIWZ i złożonych przez Wykonawcę w Ofercie. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca 
spełnił. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełniony formularz 
ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - musi zawierać następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /Wymagana 
forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione/ 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ) 
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Zał. 3 do SIWZ)  

 /Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 
Załącznik nr 4 - aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki– 
aktualną na dzień składania ofert i ważną co najmniej do 31 grudnia 2019 r.       
(art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Wymagana forma 
dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby 
uprawnione/. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy, że posiada zawartą Generalną Umowę 
Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 
dystrybucyjnych działającym na terenie miasta Słupca. 

 
6.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 

6.3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów spowoduje odrzucenie Wykonawcy z postępowania. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcą  

7.1.Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z wykonawcami: składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma 
pisemna albo faks. 

7.2.Jeżeli wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.3.Przekazanie za pomocą faksu dokumentów oraz informacji, o których mowa powyżej ustala się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.  

7.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej : www.mzwikslupca.pl 

7.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
7.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 

7.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

7.8.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
o Milena Biadasz 

7.9. Informacje będą udzielane w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji tj. w godz. od 700 do 1500, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca. 

VIII. Informacje dot. wadium 
8.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

IX.Termin związania ofertą 
9.1. Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, wykonawca zostaje związany złożoną przez siebie 

ofertą 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X.Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1.Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników (formularzy) przekazanych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z załącznikami (formularzami) 
opracowanymi przez Zamawiającego. 

10.2.Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej ofertę).  
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10.3.Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą byś poświadczone „za zgodność 
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 10.2. 

10.4.Proponuje się ponumerowanie wszystkich stron zapisanych oferty, w tym także stron 
wszystkich załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

10.5.Ostateczną cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – stosując zasadę, że liczbę z 
końcówką mniejszą od 5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką 5 i większą w górę. Dopuszcza 
się możliwość podania w formularzu „oferta” wartości netto za 1 kWh z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku. 

10.6.Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. VI niniejszej 
instrukcji. 

10.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem 
oferty. 

10.8.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, w sposób zapobiegający możliwości 
przypadkowej dekompletacji zawartości oferty. 

10.9.Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej. 
Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie: 

Przetarg nieograniczony nr 1/TT/2019 
na dostawę energii elektrycznej 

– nie otwierać przed 04.11.2019 r. do godz. 930 
10.10.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
10.11.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
10.12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 2019, poz.1010 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być 
opatrzone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej 
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 
Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty, z zachowaniem ciągłości numeracji. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
11.1.Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Słupcy przy ul. Zagórowskiej 26 lub przesłać na adres zamawiającego do dnia                                 
04.11.2019 r. do godz. 900. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

11.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z 
art. 86 ustawy PZP.  

11.3.Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
11.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

11.6.W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informacje o których mowa w pkt 11.4. i 11.5. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1.Cena oferowana winna obejmować całość czynności i prac oraz innych kosztów koniecznych 

do wykonania zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację. 
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12.2.Wyliczenie ceny winno być dokonane według wskazówek zamieszczonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zawartych na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 

12.3.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny (zgodnie z art 87 ust.2 PZP), niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki 
rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek. 

12.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
 

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

13.1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 
kryteriami : 

          Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) za  kWh= 100% 
         - sposób oceny – punktowo liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt ; 

- zastosowane wzory do obliczenia punktowego  kryterium: cena  
C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 % 

- punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku 
13.2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zgodna z przepisami ustawy PZP, 

odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert. 

13.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 
o jest niezgodna z ustawą; 
o jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3; 
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

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

udzielenie zamówienia; 
o zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
o wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3; 
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

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

14.1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.  

14.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

14.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
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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 w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.7.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o 
których mowa w pkt 14.1. lit. a na stronie internetowej www.mzwikslupca.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
14.9.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
15.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 

 
XVI. Informacje dodatkowe dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo: 
16.1. dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich albo reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii; 
16.2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany 
do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
16.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania.  
Ponadto w przypadku wybrania ich oferty Zamawiający zażąda, przed podpisaniem umowy, 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.  
 
 

XVII. Umowa  
17.1.Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów na sprzedaż energii powszechnie 
stosowanych przez dostawców energii elektrycznej. 
17.2. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii dla 
potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. 
17.3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, 
Kodeksie cywilnym, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz poprzez zapewnienie 
określonych standardów jakościowych obsługi Zamawiającego. Sprzedawana energia elektryczna 
będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto określonych w złożonym 
przez Wykonawców formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 
17.4. W zakresie sprzedaży, umowa musi zawierać:  
a) moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian:  
- Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej 
dla punktów poboru wymienionych w punkcie 4.1 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ określane 
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są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
OSD.  
- Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy. Wykonawca 
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na 
podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i 
przy mocach umownych określonych w 4.1 Opis przedmiotu zamówienia lub wskazań układów 
pomiarowych.  
b) Rozliczenia za świadczone usługi sprzedaży energii elektrycznej dokonywane będą w okresach 
rozliczeniowych stosowanych przez OSD wg faktycznego zużycia energii elektrycznej                 
(na podstawie danych dotyczących zużytej ilości energii elektrycznej przekazanych Sprzedawcy 
przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z art. 4j punkt 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne, w oparciu o ceny zaoferowane w postępowaniu przetargowym. 
17.5. Umowa ponadto musi zawierać:  
a) okres obowiązywania, zgodny z SIWZ,  
b) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,  
c) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony.  
17.6. Cena ofertowa energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku od towarów i usług VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 
 
 
XVIII. Informacje dot. zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, 

umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej 
18.1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
18.2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
18.3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
18.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej. 
18.5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 

złotych(PLN), z wyłączeniem walut obcych. 
 

XIX. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenia zamówienia 

19.1. Środki ochrony prawnej określone w PZP dział VI przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 
 

O F E R T A  
 
Nawiązując do ogłoszenia BZP 612888-N-2019 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy o przetargu nieograniczonym nr 1/TT/2019 na dostawę energii elektrycznej: 
 
My niżej podpisani: 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ ..... 

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, telefon i fax Wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

…..........…………………………….............…… 
 (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za łączna cenę: 

Lp. Miejsce 
poboru 

Grupa 
taryfo

wa 
Strefy czasowe 

Ilość kWh 
 
 

[a] 

Wartość netto za 
1 kWh 

 
[b] 

Wartość netto 
 

[a x b] 

- w szczycie 
przedpołudniowym 123 700  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  
- w szczycie 
popołudniowym 77 300  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  
1. 

Słupca, ul. 
Zagórowska 
26 – 
oczyszczalnia 
ścieków 

B23  

- w pozostałych godzinach 
doby 436 100  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

- szczytowa/dzienna 600  
  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  2. 

ul. Koszucka 2 
– ujęcie wody 
(studnia nr 7) 

C22a 
-pozaszczytowa/nocna 1 700  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

- szczytowa/dzienna 68 500  
  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  3. 

ul. Sportowa – 
ujęcie wody 
(studnia nr 9)  

C22a 

-pozaszczytowa/nocna 153 800  
  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

4. Hydrofor 
ul.Koszucka  C11 - całodobowa 8 800  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

5. Studnia nr 5 
ul.Sportowa C12A - całodobowa 11 600 

 
  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

6. Wieża ciśnień 
ul.Kopernika C11 - całodobowa 200  

  _, _ _ _ _ zł _ _ _ _ _ _ _, _ _zł  

RAZEM    X  

RAZEM BRUTTO  
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 wartość netto (cena bez podatku VAT) oferty wynosi...............................................zł 
               słownie:....................................................................................................................................   

 należny podatek VAT stawka .......% w wysokości ................................................................zł, 
słownie:....................................................................................................................................... 

 cena brutto całego zamówienia wynosi.................................................................zł 
słownie:...................................................................................................................................... 

 
2.Zamówienie realizować będziemy w okresie 12 miesięcy – 01.01.-31.12.2020 r., zgodnie ze 
szczegółowym zakresem zamówienia określonym w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz załącznikami do niej, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia a wszelkie koszty ujęte 
w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy. 
4. Oświadczam, że umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 
postanowienia treści umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń oraz, że 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami/parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej. 

       7. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:  
................................................................................. tel ................................................................ 

      8. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ) 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Zał. 3 do SIWZ) 

Załącznik nr 4 - aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki– 
aktualną na dzień składania ofert i ważną co najmniej do 31 grudnia 2019 r.  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy, że posiada zawartą Generalną Umowę 
Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 
dystrybucyjnych działającym na terenie miasta Słupca. 

9. Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość. 
10. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ....... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 
 
 
 
……………….…………………                                                                    ……………………………………………… 
             miejscowość, data                                                                                             podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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 ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Wykonawca: 

………………………………...… 

………………………………..… 

…..............................................… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                                    

pn. Przetarg nieograniczony nr 1/TT/2019 na dostawę energii elektrycznej, prowadzonego przez 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca, oświadczam, 

co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 

 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy)  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 

 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………… 

..……………………………....…………………………………………………………………………, 

w następującym zakresie: ………………………………..........................................................………… 

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

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis Wykonawcy)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Wykonawca: 

………………………………...… 

………………………………..… 

…..............................................… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Przetarg nieograniczony nr 1/TT/2019 na dostawę energii elektrycznej, prowadzonego przez 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca, oświadczam, 

co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  
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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 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 
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. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                    

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
 
 
 

 
 
 


