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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: 

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 48,  

59-301 Lubin, zarejestrowana pod nr KRS 0000023302 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana 

jest dokumentacja spółki.  

REGON: 39002176400135, NIP 692-000-00-13 

Kapitał zakładowy: 2.000.000.000 zł (z czego wpłacono 2.000.000.000 zł). 

 

2. Wykonawca: 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę  

w sprawie zamówienia.  

 

3. Oznaczenie postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej: „SIWZ”) oznaczone jest znakiem: CS.SO/9090/26/21. Wykonawcy zobowiązani 

są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach  

z Zamawiającym. 

 

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie Przetargu nieograniczonego.  

Zamawiający zastrzega, że najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

1.1. sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego całej energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w rozumieniu ustawy z dnia 20 
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lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 ze 

zm., dalej jako: „Odnawialne Źródło Energii”); 

1.2. przekazanie lub sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

Gwarancji Pochodzenia wydanych dla całej energii elektrycznej sprzedanej 

Zamawiającemu. Pod pojęciem Gwarancji Pochodzenia Zamawiający 

rozumie: dokument poświadczający, że określona w tym dokumencie ilość 

energii elektrycznej wprowadzona do sieci dystrybucyjnej została 

wytworzona w Odnawialnym Źródle Energii, uzyskiwany przez Wytwórcę, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.). 

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej związanych  

z przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, które świadczone będą na 

podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego. 

3. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający z Wykonawcą zawrze umowę 

sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (dalej jako: 

„Umowa”) wg wzoru, który zostanie przedstawiony przez Zamawiającego. Istotne 

warunki Umowy wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.   

4. Zamawiający wymaga, aby: 

4.1. minimalny gwarantowany poziom dostaw energii z Odnawialnego Źródła 

Energii dla pełnego roku kalendarzowego nie był niższy niż: 4,7 GWh/rok; 

4.2. moc Odnawialnego Źródła Energii nie była niższa niż 5 MW i nie była 

wyższa niż 10 MW; 

4.3. okres trwania Umowy odpowiadał pełnym latom kalendarzowym i nie 

był krótszy niż 1 rok oraz nie był dłuższy niż 10 następujących po sobie 

lat; 

4.4. data rozpoczęcia dostaw (rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 

wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii do Zamawiającego) 

przypadała na dzień: 1 stycznia 2022 r. albo 1 stycznia 2023 r. 

5. Zamawiający oświadcza, że:  

5.1. posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/7/26/78/U/3/98/RW  
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z dnia 12 listopada 1998 r., z późniejszymi zmianami; 

5.2. nabywana od Wykonawcy energia elektryczna wyprodukowana  

w Odnawialnym Źródle Energii przeznaczona będzie na użytek własny, to jest 

będzie nabywana w charakterze odbiorcy końcowego; 

5.3. posiada status odbiorcy przemysłowego w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 

r. poz. 610 ze zm.); 

5.4. nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  

o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) i samodzielnie będzie 

naliczał i odprowadzał podatek akcyzowy od energii elektrycznej. 

6. W przypadku Wykonawców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innej niż należącej do: 

Tauron Dystrybucja S.A., Energa-Operator S.A., Enea Operator sp. z o.o., Innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., wejście w życie Umowy uzależnione będzie od 

zawarcia przez Zamawiającego i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe odpowiedniej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

z tym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki i złożą oświadczenie, że: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, 

jeśli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:  

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej 

koncesji lub promesy koncesji w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii (dla instalacji spełniającej 

wymagania określone w części II pkt. 4.2.); 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji 

zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia; 

1.4. nie są w sporze sądowym z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. oraz 
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nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Grupie KGHM 

Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku 

do Wykonawcy.  

 

IV. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się następujących Wykonawców: 

1.1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe popełnione w związku z przedmiotem zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;  

1.2. spółki osobowe, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka 

przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 1.1 powyżej;  

1.3. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw 

skarbowych wymienionych w pkt. 1.1 powyżej;  

1.4. podmioty zbiorowe, wobec których sąd wydał orzeczenie stwierdzające 

odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

1.5. podmioty, które złożyły ofertę lub wniosek niezgodnie z zasadą reprezentacji 

obowiązującą w przedsiębiorstwie Wykonawcy;  

1.6. podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

1.7. podmioty, które w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadziły Zamawiającego w błąd wykazując, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Projekcie zakupowym, lub które 

zataiły te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  

1.8. podmioty, które w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiły 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu;  
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1.9. podmioty, które bezprawnie wpływały lub próbowały wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w niniejszym postępowaniu przetargowym;  

1.10. podmioty, które z innymi Wykonawcami zawarły porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w niniejszym 

postępowaniu przetargowym, co Zamawiający jest w stanie wykazać;  

1.11. podmioty, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

niniejszego postępowania przetargowego; 

1.12. w przypadku, gdy członek organu Wykonawcy, wspólnik lub Wykonawca 

będący osobą fizyczną został skazany za przestępstwa określone  

w rozdziałach: XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowe lub gdy w 

trwającym postępowaniu przedstawiono mu zarzuty lub zastosowano 

środek zabezpieczający;  

1.13. w przypadku, gdy osoba określona w pkt. 1.12 powyżej u Wykonawcy: 

- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także 

jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub  

- jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków zarządu wykonawcy, także na podstawie porozumień  

z innymi osobami, lub  

- jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków rady nadzorczej Wykonawcy, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub  

- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce 

Wykonawcy, lub  

- członkowie zarządu tej osoby stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu Wykonawcy, lub  
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- została zawarta między tą osobą a Wykonawcą umowa przewidująca 

zarządzanie przedsiębiorstwem Wykonawcy lub przekazywanie 

przez niego zysku.  

2. Z postępowania przetargowego Zamawiający może wykluczyć:  

2.1. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość;  

2.2. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

przetargowego nie wykonali zobowiązania wobec jakiegokolwiek podmiotu 

Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bądź wykonali je nienależycie;  

2.3. Wykonawców bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo i/lub 

osobowo z Wykonawcą, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania przetargowego zostali wykluczeni z postępowań 

przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego; 

2.4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 

uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do 

SIWZ wraz z oświadczeniami o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku zaistnienia wobec Wykonawcy przesłanek do 

wykluczenia z postępowania przetargowego. 

2. Do Formularza Ofertowego Wykonawca powinien załączyć dokument koncesji lub 

promesy koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnym 

Źródle Energii. 

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczeń wskazanych  

w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty  

do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 



8 
 

5. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona, pod rygorem nieważności,  

w formie pisemnej, w języku polskim oraz w formie zapewniającej trwałość i czytelność 

jej treści. 

6. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla formy organizacyjnej oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis/podpis wraz  

z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu/ kwalifikowany podpis 

elektroniczny.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 

przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

11. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem zdania 

drugiego. W odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2021 r. do godz. 1200 CET. 

2. Oferty podpisane przez osoby upoważnione należy przesłać w formie skanu na adres  

e-mail:  

 eotrading@kghm.com 

3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment zarejestrowania wpływu oferty 

wysłanej na adres e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej na serwerze Zamawiającego.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji lub dogrywki 

w formie aukcji elektronicznej z wszystkimi lub wybranymi oferentami, których oferty 

zostaną najwyżej ocenione, zgodnie z zasadami określonymi w części VIII. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  następującymi 

kryteriami:  

Lp. Kryterium Opis Waga 
1. Cena netto 

[zł/MWh] 
Cena netto w rozbiciu na: 
- cenę netto energii elektrycznej 
wyprodukowanej w 
Odnawialnym Źródle Energii 
oraz 
- cenę netto przekazania lub 
sprzedaży Zamawiającemu 
Gwarancji Pochodzenia. 

92% 

2. Okres 
obowiązywania 
Umowy  
[lata] 

Czas trwania Umowy. 
Min. 1 pełny rok kalendarzowy, 
ale nie dłuższy niż 10 
następujących po sobie lat 
kalendarzowych. 
(za korzystniejsze uważa się 
oferty dłuższych okresów) 

3% 

3. Minimalny 
gwarantowany 
roczny poziom 
dostaw energii 
elektrycznej z 
Odnawialnego 
Źródła Energii  
[MWh/rok] 

Dla pełnego roku 
kalendarzowego, tzw. „Roku 
Dostaw”. 
Nie niższy niż 4,7 GWh/rok. 

5% 

 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie sumy punktów wyliczonej  

w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację (100 % = 100 pkt): 

a) w ramach kryterium „cena netto” (cena netto = cena netto energii 
elektrycznej + cena netto przekazania lub sprzedaży Zamawiającemu 
Gwarancji Pochodzenia wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii) 
oferta może otrzymać do 92 punktów. Punkty za to kryterium będą obliczane 
według następującego wzoru: 

liczba punktów = najniższa cena netto spośród złożonych ofert  
/ ceny netto oferty badanej x 92 punkty; 
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b) w ramach kryterium „Okres obowiązywania Umowy [lata]” oferta może 
otrzymać do 3 punktów. Punkty za to kryterium będą obliczane według 
następującego wzoru: 

liczba punktów = okres obowiązywania umowy [lata] oferty badanej / okres 
obowiązywania [lata] oferty z najdłuższym okresem obowiązywania [max 10 lat]   
x 3 punkty; 

c) w ramach kryterium „Minimalny gwarantowany roczny poziom dostaw 
energii elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii  [MWh/rok]” oferta może 
otrzymać do 5 punktów. Punkty za to kryterium będą obliczane według 
następującego wzoru: 

liczba punktów = gwarantowany roczny poziom dostaw energii elektrycznej  
z Odnawialnego Źródła Energii  [MWh/rok] oferty badanej / gwarantowany roczny 
poziom dostaw energii elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii  [MWh/rok]  
oferty z największym gwarantowanym rocznym poziomem dostaw energii 
elektrycznej z Odnawialnego Źródła Energii  [MWh/rok]  x 5 punktów; 
 

3. Wartości wskazane w Formularzu Ofertowym powinny zostać podane cyfrą, do dwóch 

miejsc po przecinku oraz słownie. 

4. Określona w Formularzu Ofertowym: 

4.1. cena za energię elektryczną powinna uwzględniać wyłącznie cenę energii 

elektrycznej czynnej netto. Cena ta nie powinna uwzględniać akcyzy oraz 

kosztów realizacji obowiązku określonego w art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) lub obowiązków 

określonych w art. 52 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.), tj. tzw. białych, niebieskich i zielonych 

certyfikatów; 

4.2. cena za przekazanie lub sprzedaż Zamawiającemu Gwarancji Pochodzenia 

powinna określać wszystkie koszty związane z uzyskaniem  

i przedstawieniem/sprzedażą Zamawiającemu Gwarancji Pochodzenia. 

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów. 

6. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca 

po przecinku. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o ww. 

kryteria.  

 

IX. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO UDZIELANIA INFORMACJI 

Grzegorz Bugajski tel.: 76/747 82 83; e-mail: grzegorz.bugajski@kghm.com 
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Joanna Klawińska-Dworaczek tel.: 76/7478-732; e-mail: joanna.klawinska-dworaczek@kghm.com 

Grzegorz Cichy tel.: 76/7478-327; e-mail: grzegorz.cichy@kghm.com 

 

X. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1.1. zmiany lub odwołania warunków postępowania; 

1.2. unieważnienia lub zakończenia postępowania brakiem wyboru na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyny, jak również nie informowania Oferentów o jej 

wynikach. 

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  

2.1. została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą; 

2.2. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; w tym nie spełnia warunków określonych 

w pkt. 4 w części II Opis przedmiotu zamówienia; 

2.3. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; 

2.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2.6. Wykonawca prowadzi z grupą kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. spór przed 

sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub  

w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz grupy 

kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

3. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ są poufne i nie mogą 

być wykorzystane do innych celów.  

4. W uzasadnionym przypadku Komisja może zwrócić się do wybranego oferenta  

o dokumenty uzupełniające do oferty. 
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XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna RODO KGHM 
 
Zważywszy na to, że KGHM Polska Miedź S.A. uzyskuje dane osobowe reprezentantów drugiej Strony oraz innych 
osób zaangażowanych w realizację Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle 
Energii (”Umowa”), w zakresie oraz w sposób uzależniony od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w 
ramach wykonywania zadań, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO), zamieszczamy niżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
 
1. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 
• telefonicznie: 076-7478200 

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez konto: IOD@kghm.com. Twoje dane uzyskaliśmy 
bezpośrednio od Ciebie, od Twojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. 
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz 
rozliczenia z uwzględnieniem postępowań kontrolnych lub audytowych oraz sądowych. Jest to niezbędne do 
zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz zrealizowania w niezbędnym zakresie 
obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 
ust. 1 lit. c i f RODO).     
3. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych 
stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych Umową (jeżeli dane są 
przekazywane bezpośrednio przez Ciebie). 
4. Rodzaj danych osobowych 
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. 
kontaktowego, konto e-mail, stanowisko, nasza ew. korespondencja. 

 
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Twoje dane 
będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a 
także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano 
osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych. 
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. organom władzy 
publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom 
świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe  
i informatyczne. 
 
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – 
gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 
2, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których 

były zebrane lub w inny sposób przetwarzane alby gdy skutecznie wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie 

przechowywane) – gdy:  
• kwestionujesz prawidłowość danych,  
• uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu; 
• dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;  
• gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania. 
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Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 
Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 
danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy 
pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach. 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka),  
w tym również dane osobowe nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do 
profilowania. 
 
9. Przekazywanie danych poza EOG. 
W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców usług prawnych, 
podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe 
mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy państwa te na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do 
stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych 
klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących 
przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 
 
 
  
 
Załączniki do SIWZ:  

Załącznik nr 1 – Istotne warunki Umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy 
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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu energii elektrycznej 

wytworzonej z Odnawialnym Źródle Energii oraz przekazanie lub sprzedaż Gwarancji 

Pochodzenia wydanych dla całej energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym 

Źródle Energii, w okresie od dnia wskazanego w Formularzu Ofertowym, nie wcześniej 

jednak niż od dnia skutecznego przejęcia przez Zamawiającego obowiązków podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Odnawialnego Źródła Energii.  

2. W ramach Umowy, Zamawiający zapewni bilansowanie handlowe Wykonawcy  

w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii  

i sprzedanej Zamawiającemu, jak również w zakresie energii elektrycznej sprzedanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego na potrzeby własne Odnawialnego Źródła Energii. 

Zamawiający realizując usługi wskazane w zdaniu pierwszym może skorzystać  

z podwykonawców (POBH). 

3. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało wynagrodzenie w wysokości netto 500,00 (słownie: pięćset) zł 

miesięcznie. Cena ta począwszy od 3 Roku Dostaw, będzie corocznie waloryzowana  

o wskaźnik WIBOR 1R, z pierwszej daty wyceny w Roku Dostaw (tj. pełnym roku 

kalendarzowym), w którym cena będzie waloryzowana. 

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne 

Odnawialnego Źródła Energii. 

5. Cena energii elektrycznej na potrzeby własne Odnawialnego Źródła Energii stanowić 

będzie równowartość wskazanej w Umowie ceny zakupu energii elektrycznej przez 

Zamawiającego od Wykonawcy. 

6. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym powinna zostać określona 

w rozbiciu na cenę energii elektrycznej netto wyprodukowanej w Odnawialnym 

Źródle Energii (zł/MWh) oraz cenę netto sprzedaży lub przekazania przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Gwarancji Pochodzenia wydanych dla całej 

energii elektrycznej sprzedanej Zamawiającemu.  
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7. Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym cena energii elektrycznej netto 

jest podstawą do rozliczenia energii elektrycznej sprzedanej Zamawiającemu  

w ramach Umowy, pod warunkiem, że łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej 

w danym roku kalendarzowym osiągnie poziom określony jako minimalny 

gwarantowany roczny poziom dostaw energii z Odnawialnego Źródła Energii (dalej 

jako: „Gwarantowany Roczny Wolumen”), wskazany przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym. W pozostałych sytuacjach: 

7.1. w przypadku gdy łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej w danym roku 

kalendarzowym (Roku Dostaw) będzie niższy niż Gwarantowany Roczny 

Wolumen, ale osiągnie poziom co najmniej 80% Gwarantowanego Rocznego 

Wolumenu – cena rozliczeniowa będzie wynosić 90% ceny energii elektrycznej 

netto określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; 

7.2. w przypadku gdy łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej w danym roku 

kalendarzowym będzie niższy niż 80% Gwarantowanego Rocznego Wolumenu, 

ale osiągnie poziom co najmniej 70% Gwarantowanego Rocznego Wolumenu - 

cena rozliczeniowa będzie wynosić 85% ceny energii elektrycznej netto 

określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym; 

7.3. w przypadku gdy łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej w danym roku 

kalendarzowym będzie niższy niż 70% Gwarantowanego Rocznego Wolumenu - 

cena rozliczeniowa będzie wynosić 80% ceny energii elektrycznej netto 

określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

8. Do ceny energii elektrycznej netto, Wykonawca będzie mógł doliczyć koszt realizacji 

obowiązku określonego w art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) wyrażony w PLN/MWh jeżeli doliczenie 

takiego kosztu będzie uzasadnione ze względu na oświadczenie o przeznaczeniu 

zakupionej energii elektrycznej złożone przez Zamawiającego. Koszt, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim zostanie obliczony jako iloczyn wysokości obowiązku 

wynikającego z tej ustawy dla danego Roku Dostaw (na dzień zawarcia Umowy 

wynoszący 1,50%) i średnioważonej wolumenem obrotu ceny PMEF_F (według indeksu 

TGEeff) z ośmiu ostatnich sesji dla okresu rozliczeniowego na Towarowej Giełdzie 

Energii (TGE) powiększonej o koszty transakcyjne, tj.: 

8.1. nabycie PMEF_F w ramach transakcji sesyjnej TGE – opłata w Rejestrze Świadectw 

Pochodzenia za zwiększenie salda PM; 



16 
 

8.2. prowizję IRGIT od transakcji; 

8.3. prowizję TGE od transakcji; 

8.4. umorzenie PMEF_F; 

pod warunkiem, że cena PMEF_F, obliczona w powyższy sposób, nie będzie wyższa niż 

wartość jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy  

o efektywności energetycznej. W przypadku gdyby cena PMEF_F, o której mowa  

w zdaniu poprzednim była wyższa niż wartość jednostkowej opłaty zastępczej 

Wykonawca w rozliczeniach przyjmie wartość opłaty zastępczej. Na potrzeby 

przenoszenia kosztów realizacji obowiązków określonych w Ustawie o efektywności 

energetycznej ustala się przelicznik: 1 toe =11,63 MWh. 

9. Cena energii elektrycznej począwszy od 3 Roku Dostaw, będzie corocznie 

waloryzowana o wskaźnik WIBOR 1R, z pierwszej daty wyceny w Roku Dostaw,  

w którym cena będzie waloryzowana.  

10. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest uzyskać i przedstawić 

Zamawiającemu dokument potwierdzający umorzenie Gwarancji Pochodzenia na 

rzecz Zamawiającego (w związku z jej przekazaniem w Rejestrze Gwarancji 

Pochodzenia) nie rzadziej niż dwa razy w każdym Roku Dostaw: 

10.1. do 31.08. danego Roku Dostaw dla energii elektrycznej sprzedanej w pierwszych 

6 miesiącach tego roku, oraz  

10.2. do 28.02. Roku Dostaw n+1 dla energii elektrycznej sprzedanej w drugiej połowie 

Roku Dostaw 

i nie częściej niż raz na miesiąc dla energii elektrycznej sprzedanej w danym Okresie 

Rozliczeniowym. Pod podjęciem Okresu Rozliczeniowego Zamawiający rozumie 

miesiąc kalendarzowy. 

11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego (sprzeda) 

Gwarancje Pochodzenia dla określonego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej,  

o ile wcześniej Gwarancje te nie zostaną umorzone stosownie do pkt. 10 powyżej. 

12. Ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii i sprzedanej 

Zamawiającemu oraz energii elektrycznej na potrzeb własnych Odnawialnego Źródła 

Energii stanowiące podstawę rozliczeń między Stronami będą określane na podstawie 

danych pomiarowo-rozliczeniowych pozyskanych od OSD lub innego operatora 

informacji pomiarowych – jeśli taki zostanie wyznaczony, przy czym rozliczeniu będzie 
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podlegał wolumen energii elektrycznej, której pozyskanie lub zużycie zostanie 

przypisane POBH, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

13. Termin płatności faktur VAT dla obu Stron Umowy wynosi 60 dni od dnia otrzymania 

faktury VAT.  

14. W zakresie należności rozliczanych w każdym Okresie Rozliczeniowym, tj. należności  

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle 

Energii, energii elektrycznej na potrzeby własne Odnawialnego Źródła Energii, 

bilansowania handlowego Strona, której przysługiwać będzie w danym Okresie 

Rozliczeniowym wierzytelność z ww. tytułów o niższej wysokości, uprawniona jest do 

zapłaty na rzecz drugiej Strony kwoty salda wynikającej z potrącenia.  

15. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest m.in. do: 

15.1. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu SCADA Odnawialnego Źródła 

Energii (tj. systemu kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych o OZE) jedynie  

z możliwością odczytu, wraz z niezbędnymi licencjami i kodami 

uwierzytelniającymi dla osób wskazanych przez Zamawiającego; 

15.2. udzielenia Zamawiającemu w umowie na świadczenie usług dystrybucji oraz 

Podmiotowi Odpowiedzialnemu za Bilansowanie Handlowe (POBH), działającego 

na rzecz Zamawiającego upoważnienia do występowania i otrzymywania danych 

pomiarowych niezbędnych do realizacji Umowy; 

15.3. współpracy z Zamawiającym i podmiotami przez Zamawiającego wskazanymi –  

w zakresie, jakim współpraca ta będzie potrzebna dla możliwości realizacji przez 

Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy;  

15.4. niedokonywania zmiany POBH bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia  

z renomowanym zakładem ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania Umowy – 

zapewniającej ochronę ubezpieczeniową dla Odnawialnego Źródła Energii  

w szczególności od ryzyk związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem OZE wskutek 

działania sił natury, Wykonawcy lub osób trzecich, (kwota ubezpieczenia nie będzie 

mniejsza niż wartość ewentualnej kary, o której mowa w pkt. 23 poniżej). 

17. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania: 

17.1. corocznej Prognozy Dostaw (tj. przewidywanej ilość energii elektrycznej  

w okresie dostaw w rozbiciu na poszczególne lata obowiązywania Umowy,  

z uwzględnieniem profilu dobowo-godzinowego), oraz jej aktualizacji; 
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17.2. nominacji miesięcznej dla kolejnego miesiąca - nie wcześniej niż na 30 dni i nie 

później niż na 10 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca (w rozbiciu na 

poszczególne godziny doby tego miesiąca); 

17.3. nominacji dobowej - codziennie (w dniu n-2 do godz. 14:30) i aktualizowania  

w dniu n-1 do godz. 7:30) prognozy produkcji w Odnawialnym Źródle Energii dla 

każdej godziny doby, (postanowienie dot. generacji ze źródeł wiatrowych); 

17.4. grafiku planowanych przestojów pracy Odnawialnego Źródła Energii – nie później 

niż do 30-listopada każdego Roku Dostaw przed Rokiem Dostaw n+1. 

18. W ramach Umowy Wykonawca zapewni, że wolumen energii elektrycznej wytworzonej 

w Odnawialnym Źródle Energii i sprzedanej Zamawiającemu, nie przekroczy w żadnym 

roku dostaw (pełnym roku kalendarzowym) 130% wolumenu wskazanego dla tego 

roku w Prognozie Dostaw lub jej aktualizacji, o której mowa w pkt. 17.1 powyżej. 

19. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest do ustanowienia 

zabezpieczenia w jednej z następujących form: 

a) depozytu pieniężnego na rachunku bankowym wskazanym przez KGHM; 

b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o treści 

zaakceptowanej przez KGHM, płatnej na pierwsze żądanie KGHM; 

c) nieodwołalnego i bezwarunkowego poręczenia w rozumieniu art. 876 Kodeksu 

cywilnego, zobowiązującego poręczyciela do dokonania płatności zabezpieczonych 

należności na pierwsze żądanie KGHM, udzielonego zgodnie ze wzorem 

zaakceptowanym przez KGHM, oraz przez podmiot zaakceptowany przez KGHM. 

20. W przypadku zbycia Odnawialnego Źródła Energii, Wykonawca zapewni przejęcie praw 

i obowiązków wynikających z Umowy przez nabywcę Odnawialnego Źródła Energii lub 

- w przypadku kontynuacji realizacji Umowy przez Wykonawcę, zapewni na pozostały 

Okres Dostaw poręczenie nabywcy dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy 

do kwoty potencjalnego odszkodowania ustalonego na podstawie pkt. 23 poniżej. 

21. Zamawiającemu będzie przysługiwała od Wykonawcy kara umowna w przypadku gdy 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie: 

21.1. w którymkolwiek Okresie Rozliczeniowym w Okresie Dostaw dokona zbycia 

energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii na rzecz innego 

podmiotu niż Zamawiający – w wysokości iloczynu 50% ceny energii elektrycznej, 

podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz ilości energii 
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elektrycznej będącej różnicą pomiędzy ilością planowaną dla tego Okresu 

Rozliczeniowego zgodnie z aktualną Prognozą Dostaw (nie mniej niż 1/12 

Gwarantowanego Rocznego Wolumenu) oraz ilością energii elektrycznej 

dostarczonej Zamawiającemu (w przypadku gdy różnica wyniesie 0 lub mniej 

kary się nie nalicza); 

21.2. nie przekaże lub nie sprzeda Gwarancji Pochodzenia – w wysokości 5-krotnej 

ceny rynkowej Gwarancji Pochodzenia, ustalonej na podstawie ich średniej ceny 

rynkowej; 

21.3. nierozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym 

Źródle Energii od dnia określonego w Umowie – w wysokości 50 % ceny energii 

elektrycznej, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz ilości 

energii elektrycznej i wolumenu energii wynikającej z Prognozy Dostaw dla danej 

doby, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

22. Wykonawcy będzie przysługiwała od Zamawiającego kara umowna w przypadku gdy 

Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpocznie odbioru energii 

elektrycznej od Wykonawcy oraz Bilansowania Handlowego Odnawialnego Źródła 

Energii od dnia określonego w Umowie – wysokości 50 % ceny energii elektrycznej, 

podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz ilości energii elektrycznej  

i wolumenu energii wynikającej Prognozy Dostaw dla danej doby, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

23. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Strony, druga Strona będzie uprawniona do 

naliczenia kary umownej według następującej formuły: 

O = 0,5 Cs x EOA  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

O wysokość odszkodowania; 

CS cena netto za energię elektryczną, podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem 

jej waloryzacji (cena obowiązująca w dacie rozwiązania 

Umowy); 

EOA trzykrotność Gwarantowanego Rocznego Wolumenu, przy 

czym w przypadku gdy Umowa ulegnie rozwiązaniu na rok 

lub dwa lata przed okresem na jaki została zawarta, EOA  
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będzie odpowiednio równe Gwarantowanemu Rocznemu 

Wolumenowi, lub jego dwukrotności. 

24. Każda ze Stron niezależnie od przyczyny ma prawo do wypowiedzenia Umowy  

z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego, przy czym takie wypowiedzenie będzie traktowane jako rozwiązanie 

Umowy z winy Strony wypowiadającej.  
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