Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025381/01 z dnia 2021-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów
Gminy Gubin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gubin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770250
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 20
1.5.2.) Miejscowość: Gubin
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 359-16-40
1.5.8.) Numer faksu: 683594546
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów
Gminy Gubin”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5767cff1-9159-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025381/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 16:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009983/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.gminagubin.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz za
pomocą poczty elektronicznej email: urzad@gminagubin.pl, 2) adres strony internetowej:
https://bip.gminagubin.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy
ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
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r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin ;2) administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gminagubin.pl3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp.5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp. 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;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) 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:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) 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; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2021.DK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1) Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Gubin” w szacowanej ilości około 794528,00 kWh
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej
„SWZ”. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi – załącznik nr 1A do
SWZ.Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych
przepisami: ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie, obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do którego podłączone są obiekty
Zamawiającego, koncesji Wykonawcy na obrót energią elektryczną. Wykonawca zobowiązany
jest posiadać aktualną umowę z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe energii
elektrycznej lub posiada prawo jej bilansowania, aktualną umowę dystrybucji z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla lokalizacji obiektu objętego zamówieniem na
przesyłanie energii elektrycznej do odbiorcy (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną).2) W
związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej
objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość
zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii
elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu
zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie
stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.3) Szczegóły
dotyczące zużycia w poszczególnych punktach poboru zawiera - Załącznik nr 1A do SWZ.4)
Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii
elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych –
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci,
określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii
elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29
grudnia 2017r.5) Okres rozliczeniowy dla wszystkich grup taryfowych wskazanych w załączniku
nr 1A do SWZ - 1 m-c.6) Podstawowe informacje:a. Zakup będzie się odbywać na postawie
umowy sprzedaży z Wykonawcą. b. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej
umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. c. Wykonawca, w oparciu o udzielone
Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego
umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi
przepisami.d. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana nastąpi po raz kolejny i zamawiający
posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony.e. Zamawiający dopuszcza
możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.f. Zamawiający nie przewiduje zmiany
ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących
przepisów prawa. g. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w
odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie
procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.
1 ustawy Pzp. a) Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z
przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem lub zmniejszenia punktów poboru energii,
zużyciem energii elektrycznej na poziomie wyższym lub niższym niż założony - przewiduje się
20% zamówienia podstawowego.b) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.c) Wykonanie
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zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie od dnia podpisania umowy przez
okres 12 miesięcy. d) zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na
piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.e) Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji
nie skorzysta.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów,
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedmiotowej SWZ
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:• posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp., o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
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należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Aktualnie obowiązująca koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaż energii elektrycznej) wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznegoW celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;Jeżeli w
imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt
powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek
działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki
cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników, jako umocowanego do
reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; 9.3.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty w postaci elektronicznej.2) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz spełnieniu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.4) Dokumenty wspólne takie jak np.: oferta, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 454 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany
umowy w zakresie:1) urzędowej zmiany stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego w okresie
realizacji umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku
VAT lub podatku akcyzowego,2) zmiana miejsca dostawy, 3) zwiększenie lub zmniejszenie
ilości punktów poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem.4)
aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw.6) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy
których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne.7) pozostałe zmiany,
których przyczyną jest :a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, przy
czym przez siłę wyższą rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym,
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiającemu,b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego sytuacji żadnej ze
strony,2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.3.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego
Wykonawca jest uprawniony do zmiany stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej. 4.W
przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga
za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.5.W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w ust. 3 i 4 zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur
wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku
.6.Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy także w następujących
okolicznościach: a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę,c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06
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