
Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

na wykonanie:  

„Dostawa energii elektrycznej” 

 

Nazwa Wykonawcy  

Siedziba Wykonawcy  

Nr telefonu/faks  

nr NIP  

nr REGON  

 

 

Oferujemy: 

dostawę energii elektrycznej  

za cenę: 

Lp 1 2 3 4 

Grupa taryfowa 
Szacunkowe zużycie* 

energii kWh/rok 

cena 

jednostkowa1* 

netto 

cena 2*     

(2 x 3) 

1 
B22 

szczyt 442 741   

poza 1 568 760   

2 B11 19 190   

3 B21 78 000   

4 
C22a 

szczyt 39 659   

poza 98 918   

5 C11 275 300   

łączna cena 3*  

 

* -   szacunkowe zużycie wyliczone zostało na podstawie pierwszego półrocza 2015 r. 

1*- cena jednostkowa za 1 kWh netto dla poszczególnych taryf z uwzględnieniem wszystkich opłat składowych - 

należy podać w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku, 

2*-  cenę należy obliczyć, jako iloczyn szacowanego zużycia energii oraz cen  jednostkowych przyjętych dla 

poszczególnych taryf, 

3*-  łączna cena jest wartością stanowiącą kryterium oceny ofert. 

 

 



1. Łączna cena      ....................... zł 

2. Podatek VAT        ....................... zł 

3. Łączna cena  brutto      ....................... zł 

(słownie: ............................................................................................. złotych 

 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z treścią SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,  

b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności 

oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę, 

c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

d) akceptuję dołączony do SIWZ wzór umowy. 

 

 

 

Załącznikami do oferty są: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

7. …………………………………… 

8. …………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

………………………………………  

        pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę na wykonanie:  

„Dostawa energii elektrycznej”  

 

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2.  Posiadam wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

……………………………………… 

       pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Składając ofertę na wykonanie:  

„Dostawa energii elektrycznej”  

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 
 

 



 

Załącznik Nr 4 

 

 

 

 

……………………………………… 

      pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
 

Dostawa energii elektrycznej 

  

L.p. Przedmiot 

zamówienia 

Zakres rzeczowy 

zamówienia 

Data realizacji 

od - do 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

1 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

   

 

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 

wykonane należycie. 
 

 

……………………………………………… 

 /podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 

 

 

 

 

……………………………………… 

       pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) 

 

Składając ofertę na wykonanie:  

 

„Dostawa energii elektrycznej”  

 

 

jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam, iż w stosunku do 

właściciela firmy: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 6 

 

UMOWA (projekt) 

Zawarta w dniu  ………………… r. w Gostyniu pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad 

Kanią 77, NIP: 696-14-12-089, REGON: 410346735 

reprezentowaną przez: 

1. Jerzego Pogorzelskiego - Prezesa Zarządu     

2. Dariusza Szymańskiego - Dyrektora ds. inwestycji - Członka Zarządu   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami. 

Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły 

następujące zasady i warunki dostawy energii elektrycznej: 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 

625, z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami 

określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego – ENEA S.A. (zwanego dalej OSD), z którym 

Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki 

sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer 

…………………………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD. 

 



 

 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń 

3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów objętych Umową, po pierwotnym ich otrzymaniu od 

właściwego OSD. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

3) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w 

szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, 

zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. 

4. Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni 

jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej. W 

przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 

układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w 

dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego 

poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 

dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla 

każdego okresu rozliczeniowego. 

2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 



3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

niezbilansowaniem. 

4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików 

handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w 

przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz 

awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe 

zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 

§ 5 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego, zasilanych z 

sieci, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości: 

1. Dla taryfy B22 

- szczyt ………………….. zł/1 kWh 

- poza     ………………….. zł/1 kWh 

2. Dla taryfy B11 …………….. zł/1 kWh 

3. Dla taryfy B21 …………….. zł/1 kWh 

4. Dla taryfy C22a 

- szczyt ………………….. zł/1 kWh 

- poza     ………………….. zł/1 kWh  

5. Dla taryfy C11 …………….. zł/1 kWh 

plus należny podatek od towarów i usług VAT, 

2. Faktura za dostawę energii elektrycznej będzie zawierała: 

- ilość dostarczonej energii elektrycznej w kWh (z wyszczególnieniem zużycia energii we 

wszystkich punktach poboru mocy wskazanych w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy), 

- cenę netto za 1 kWh 

- wartość netto  

- podatek VAT 

- wartość brutto 

3.Zużycie mniejszej ilości energii elektrycznej w całym okresie obowiązywania umowy niż 

wskazana w SIWZ, nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 

Dostawcę. 

 



4. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian, bez konieczności zawarcia aneksu do 

umowy. 

§ 6 

Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości 

określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań 

układów pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD w danym 

okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo 

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za 

energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę 

jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii 

elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim 

okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), 

pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości 

korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne 

udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

3. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 

układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur i w przypadku zawyżenia należności za dostarczoną energię elektryczną 

na pisemną prośbę Zamawiającego zwrócić środki finansowe na konto Zamawiającego lub 

zaksięgować ewentualną nadpłatę na poczet przyszłych płatności. 

5. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen 

innych niż ceny wymienione w § 5 ust. 1. 

6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu za 

każdy okres rozliczeniowy fakturę w ciągu 10 dni od daty jego zakończenia, z terminem 

płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury, przelewem na 

konto Wykonawcy.  

 

§ 7 

Płatności 

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

bankowego Wykonawcy. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 



 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy 

Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej, co najmniej 30 dni po 

upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 

zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz 

powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii 

elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną. 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2016r., 

jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 

Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy u OSD.  

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od daty podpisania niniejszej umowy 

do dnia 31.12.2016 r. 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, 

do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza 

warunki Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jedynie, gdy wystąpi istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części 

umowy. 

5. Rozwiązanie umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 



2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD 

umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. w 

szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do 

podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych 

dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy 

pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki, aby taką zmianę móc 

zastosować oraz do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego złożenie 

w OSD wniosku o dokonanie zmian wskazanych grup taryfowych, w terminie do 3 dni 

roboczych od jego złożenia. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny oraz Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie 

ilości punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), 

które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności 

renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 20% punktów poboru 

wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 12 

1. Strony zobowiązane są do informowania się o: 

1) zmianach adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania powyższego 

obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub numer faksu, uważana 

jest za doręczoną; 

2) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w umowie nazw, adresów; 

3) zmianach osób reprezentujących strony. 

2. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie lub 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 7 

Opis przedmiotu zamówienia na zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.   ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń 

 
l.p. Nazwa punktu odbioru 

energii elektrycznej 

Adres poboru energii Numer 

licznika 

Grupa 

taryfow

a 

Szac. 

zuż. 

energii 

w 

kWh/rok 

Kod PPE PLENED (OSD) 

ENEA 

NR um. o świad. usług 

dystrybucji  

Moc 

umowna 

Operator 

systemu 

dystr. 

Nazwa dot. 

sprzedawcy 

Data 

zawarcia 

umowy 

Miejscowość Ulica 

1 OŚ Gostyń Gostyń Nad Kanią 77 3250021654 B 22 1400000 00000590000000001078268505  v D/I/54/10067024/00147/0/WO50

71 

300 kW Enea 

Operator 

Energa obrót 13.10.2014 r. 

2 SUW Gostyń Gostyń Starogostyńska 9E 

nowo nadany 

3230018272 B 22 534000 00000590000000001078272589  v 1/660/2010 180 kW j.w. j.w. umowa nr 

1/2014 

3 SUW Tworzymirki Tworzymirki 38 C           n/n 96587949 C 22a 64000 00000590000000001666443588  v 1/857/2010 50 kW j.w. j.w. j.w. 

4 SUW Kosowo Kosowo 12 G           n/n 04945267 B 21 70000 00000590000000001666442567  v 1/856/1010 40 kW j.w. j.w. j.w. 

5 SUW Czajkowo Czajkowo 10 B           n/n 96587937 C22a 80000 00000590000000001666444512  v 1/859/2010 50 kW j.w. j.w. j.w. 

6 SUW Brzezie Brzezie 142            n/n 63716267 C 11 40000 00000590000000001080062543  v 1/239/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

7 SUW Ostrowo Ostrowo  19 B          n/n 3230014890 C 11 13000 00000590000000001080070517  v 1/245/2010 22 kW j.w. j.w. j.w. 

8 SUW Gola Gola 77 (81)      n/n 63716259 C 11 40000 00000590000000001080065509  v 1/241/2010 27 kW j.w. j.w. j.w. 

9 UJ. Witoldowo Witoldowo  63716256 C 11 13000 00000590000000001080074504  v 1/247/2010 22 kW j.w. j.w. j.w. 

10 Pomp. Krajewice Krajewice 73                n/n 34888804 C 11 12000 00000590000000001666369586  v 1/243/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

11 OŚ Kunowo Kunowo Kościańska 21  n/n 10633972 C 11 27000 00000590000000001666370510  v 1/244/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

12 Przep. Tworzymirki Tworzymirki  92788595 C 11 3000 00000590000000001666372552  v 1/246/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

13 Przep. Markowo Markowo  3230017745 B 11 17000 00000590000000001666449520  v 1/860/2010 40 kW j.w. j.w. j.w. 

14 Przep. Gola Gola  10955586 C 11 7000 00000590000000001080066530  v 1/242/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

15 Przep. Gola (blok) Gola  8973368 C 11 1000 00000590000000001087354512  v 1/240/2010 4 kW j.w. j.w. j.w. 

16 Przep. Wrocławska 1 Gostyń Wrocławska 69 47969251 C 11 4700 00000590000000001666361515  v 1/235/2010 11 KW j.w. j.w. j.w. 

17 Przep. Wrocławska 2 Gostyń Wrocławska 117 47969362 C 11 8000 00000590000000001666362536  v 1/236/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

18 Przep. Wrocławska 3 Gostyń  90939336 C 11 80 00000590000000001666360591  v 1/234/2010 4 kW j.w. j.w. j.w.  

19 Przep. Brzezie 1 Brzezie  47494130 C 11 2700 00000590000000001666363557  v 1/237/2010 5 kW j.w. j.w. j.w. 

20 Przep. Brzezie 2 Brzezie  47494122 C 11 2800 00000590000000001666364578  v 1/238/2010 5 kW j.w. j.w. j.w. 

21 Przep. Poznańska 1 Gostyń  02920516 C 11 10000 00000590000000001666381547  v 1/255/1010 9 kW j.w. j.w. j.w. 

22 Przep. Poznańska 2 Gostyń  02920499 C 11 10000 00000590000000001666380526  v 1/254/2010 9 k#W j.w. j.w. j.w. 

23 Przep. Poznańska 3 Gostyń  02920386 C 11 1500 00000590000000001666378581  v 1/253/2010 5 kW j.w. j.w. j.w. 

24 Przep. Poznańska 4 Gostyń  02920443 C 11 1400 00000590000000001666379505  v 1/252/2010 5 kW j.w. j.w. j.w. 

25 Przep. Daleszyn 1 Daleszyn dz. 316 3488426 C 11 10000 00000590000000001088810533  v 1/249/2010 17 kW j.w. j.w. j.w. 

26 Przep. Daleszyn 2 Daleszyn dz. 103/3 63071797 C 11 4600 00000590000000001666374594  v 1/248/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

27 Przep. Daleszyn 3 Daleszyn dz. 448 3486975 C 11 14000 00000590000000001666377560  v 1/251/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 



28 Przep. Daleszyn 4 Daleszyn dz. 160 03548965 C 11 1000 00000590000000001666376539  v 1/250/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

29 Przep. St. Gostyń 1 St. Gostyń dz. 173/5 7935589 C 11 370 00000590000000001666388597  v 1/262/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

30 Przep. St. Gostyń 2 St. Gostyń dz. 168/2 7975797 C 11 280 00000590000000001666389521  v 1/263/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

31 Przep.  St. Gostyń 3 St. Gostyń dz. 209/1 7771625 C 11 700 00000590000000001666390542  v 1/264/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

32 Przep. St. Gostyń  4 St. Gostyń dz. 18 3677299 C 11 460 00000590000000001666391563  v 1/265/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

33 Przep.  St. Gostyń 5 St. Gostyń dz. 115 4316633 C 11 700 00000590000000001666392584  v 1/266/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

34 Przep. St. Gostyń 6 St. Gostyń dz. 170/1 62988184 C 11 4000 00000590000000001666393508  v 1/267/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

35 Przep.  St. Gostyń 7 St. Gostyń dz. 12/5 905770709 C 11 300 00000590000000001666387576  v 1/261/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

36 Przep. Cukrownicza Gostyń dz. 668/30 8459987 C 11 1600 00000590000000001666359570  v 1/183/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

37 Przep. Krajewice 1 Krajewice dz. 4/12 63716260 C 11 3200 00000590000000001666382568  v 1/256/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

38 Przep. Krajewice 2 Krajewice dz. 427 63716265 C 11 7000 00000590000000001666383589  v 1/257/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

39 Przep. Ziółkowo 3 Ziółkowo dz. 96/3 63716279 C 11 1100 00000590000000001666386555  v 1/260/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

40 Przep. Ziółkowo 4 Ziółkowo dz. 210/3 63716264 C 11 1300 00000590000000001666385534  v 1/259/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

41 Przep. Ziółkowo 5 Ziółkowo dz. 195 63716270 C 11 500 00000590000000001666384513  v 1/258/2010 11 kW j.w. j.w. j.w. 

42 Przep. Osowo 1 Osowo dz. 9/16 92790126 C 11 7200 00000590000000001096302531  v 1/883/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

43 Przep. Osowo 2 Osowo dz. 138/2 12114743 C 11 3000 00000590000000001666395550  v 1/882/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

44 Przep. Osowo 3 Osowo dz. 42/1 11679233 C 11 1200 00000590000000001096300586  v 1/881/2010 7 kW j.w. j.w. j.w. 

45 Przep. Stankowo 1 Stankowo dz. 303 10030276 C 11 7100 00000590000000001096795505  v 1/1075/2010 14 kW j.w. j.w. j.w. 

46 Przep. Stankowo 2 Stankowo dz. 123 9679096 C 11 1100 00000590000000001666193576  v 1/1077/2010 9 kW j.w. j.w. j.w. 

47 Przep. Stankowo 3 Stankowo dz. 214/2 9786334 C 11 650 00000590000000001666194597  v 1/1078/2010 9 kW j.w. j.w. j.w. 

48 Przep. Czachorowo Czachorowo  3250019333 B 11 3000 00000590000000001791884523  v D/I/54/10066789/00375/0/WO5848 16 kW j.w. j.w. j.w. 

49 Przep. Nad Kanią Gostyń dz. 2604/1 62392194 C 11 500 00000590000000001805159520  v D/I/54/10066789/00376/0 7 kW j.w. j.w. j.w. 

50 Przep. Topolowa Gostyń dz. 387/22 8157155 C 11 300 00000590000000002069523563  v D/I/54/10066789/00774/0 4 kW j.w. j.w. j.w. 

51 Przep. Otówko 1 Otówko dz. 94 63716257 C 11 300 00000590000000000023370993  v D/I/54/10066789/01117/0 6 kW j.w j.w j.w. 

52 Przep. Otówko 2 Otówko dz, 284/41 45775642 C 11 300 00000590000000000023371917  v D/I/54/10066789/01116/0 6 kW j.w j.w j.w. 

53 Przep. Otówko 3 Otówko  dz. 284/43 63739019 C 11 40 00000590000000000023448982 D/I/54/10066789/01540/0 6 kW j.w j.w j.w. 

54 Przep. Otówko 4 Brzezie dz. 5/3 63738955 C 11 40 00000590000000000023449906 D/I/54/10066789/01541/0 6 kW j.w j.w j.w. 

55 Pom. przep. ścieków Ziółkowo dz. 134 24567280 C 11 90 00000590000000002563684593 umowa kompleksowa AA/42/2015 1 kW j.w j.w. 30.01.2015r 

56 Pom. przep. ścieków Gostyń JPII dz.834 46469274 C 11 300 00000590000000002563644529 umowa kompleksowa AA/41/2015 4 kW j.w. j.w. 30.01.2015r 

     Suma 2 438 410       



Załącznik nr 8 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu 

ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń 

NIP 696-14-12-089 

Regon 410346735 

 

My niżej podpisani udzielamy niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

do: 
1. powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z ………………………….. 

umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia wskazanego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży 

energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji 

zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek 

zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez 

zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: 

a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie 

warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o 

ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji 

w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowieniami taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

wzorem umowy, o którym mowa w pkt. a) powyżej; z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy 

umownej. 

Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania dalszego 

upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny. 

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, 

terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

dotyczy punktu poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy 
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do powyżej wskazanych PPE - opisanych w 

załączniku nr 1 

  

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ………………………………………………………………………………………. do 

udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

 

          

         Podpis, pieczątka imienna 


