
ZARZl\DZENIE Nr 81110 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia AI( mO-j"- 2018 r. 

w sprawie utworzenia L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2019 
oraz udzielenia zam6wienia na "Zakup energii elektrycznej na rok 2019". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 16 ust. 1 i 4 i art. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Celem udzielenia zam6wienia publicznego na dostawy energii elektrycznej 
na rok 2019 dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek i podmiot6w, 0 kt6rych 
mowa w ust. 2, tworzy siy L6dzk~ Grupy Zakupow~ energii elektrycznej 2019, zwan~ dalej 
LGZ 2019, w sklad kt6rej wchodzic byd~ miejskie jednostki organizacyjne, kt6re spelni~ 
wymogi okreslone w Regulaminie L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2019, 
zwanym dalej Regulaminem LGZ 2019, stanowi~cym zal~cznik Nr 1 do niniejszego 
zarz~dzenia. 

2. Do LGZ 2019 byd~ mogly r6wniez przyst~pic: 
1) jednostki samorz~du terytorialnego z regionu 16dzkiego byd~ce Czlonkami Stowarzyszenia 

L6dzki Obszar Metropolitalny (KRS: 0000511578) oraz jednostki organizacyjne podlegle 
tym jednostkom; 

2) sp6lki prawa handlowego, w kt6rych miasto L6di jest udzialowcem; 
3) sp6lki prawa handlowego, w kt6rych jednostki samorz~du terytorialnego, 0 kt6rych mowa 

w pkt 1, s~ udzialowcami; 
4) podmioty prowadz~ce dzialalnosc w L6dzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej; 
5) inne podmioty i jednostki dzialaj~ce na terenie Wojew6dztwa L6dzkiego zaproszone przez 

Miasto L6di. 
3. Przyst~pienie do LGZ 2019 jednostek i podmiot6w okreslonych w ust. 2 bydzie 

mozliwe po spelnieniu przez nie nastypuj~cych warunk6w: 
1) akceptacji Regulaminu LGZ 2019; 
2) zlozenia Wniosku 0 przygotowanie i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia 
srodk6w finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zam6wienia, kt6rego wz6r 
stanowi zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia; wniosek powinien zostac zaakceptowany przez 
Miasto L6di, w imieniu kt6rego ty czynnosc wykonuje Dyrektor lub Zastypca Dyrektora 
Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta 
Lodzi poprzez umieszczenie w dolnym prawym rogu wniosku adnotacji "Akceptujy" 
wraz z podpisem i piecz~tk~; 

3) podpisania stosownego porozumienia 0 przyst~pieniu do LGZ 2019, kt6rego wz6r stanowi 
zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia. 

4.0stateczna lista czlonk6w LGZ 2019 zostanie okreslona w terminie do dnia 
31 sierpnia 2018 r. w odrybnym zarz~dzeniu Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 2. LGZ 2019 bydzie funkcjonowac do dnia 
wygasniycia um6w dostawy energii elektrycznej 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
na 2019 rok. 

31 grudnia 2019 r., tj. do czasu 
wynikaj~cych z rozstrzygniycia 
na dostawy energii elektrycznej 



§ 3. 1. Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa w § 1 
ust. 1, przeprowadzone zostanie z zastosowaniem przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zam6wien publicznych oraz zasad udzielania zam6wien publicznych 
obowi~zuj~cych w Urzydzie Miasta Lodzi, w szczeg6lnosci okreslonych w zarz~dzeniu 
Nr 6850NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wien publicznych w Urzydzie Miasta Lodzi. 

2. Wyznacza siy Wydzial Zam6wien Publicznych w Departamencie Obslugi 
i Administracji Urzydu Miasta Lodzi we wsp61pracy z Wydzialem Gospodarki Komunalnej 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi do przygotowania 
i przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa 
w § 1 ust. 1. 

3. Do zadan Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzydu Miasta Lodzi nalezy stosowanie odpowiednio przepis6w dotycz~cych kom6rki 
wnioskuj~cej, okreslonych w zarz~dzeniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1. 

4. Do zadan jednostek oraz podmiot6w, wymienionych w § 1 ust. 2, nalezy stosowac 
odpowiednio przepisy dotycz~ce kom6rki, kt6rej zam6wienia podlegaj~ konsolidacji 
okreslone w zarz~dzeniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie wyl~czaj~ obowi~zk6w nalozonych przez niniejsze 
zarz~dzenie. 

§ 4. Miasto L6dzjako lider LGZ 2019, bydzie wykonywac nastypuj~ce czynnosci: 
1) zebranie od wszystkich uczestnik6w LGZ 2019 danych niezbydnych do udzielenia 

zam6wienia publicznego; 
2) analiza pod k~tem aktualnosci, kompletnosci i mozliwosci wl~czenia do postypowania 

przetargowego, danych zebranych i dostarczonych przez wszystkich uczestnik6w 
LGZ 2019; 

3) przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie calej procedury 
przetargowej zakonczonej wyborem wykonawcy, l~cznie z udzieleniem odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych wykonawc6w; 

4) reprezentowanie zamawiaj~cego w ramach postypowania odwolawczego; 
5) rozliczanie ewentualnych koszt6w funkcjonowania LGZ 2019 oraz organizacji 

postypowania przetargowego z podzialem na poszczeg6lnych czlonk6w LGZ 2019 ; 
6) do czasu ogloszenia postypowania przetargowego, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 1. 

- przyjmowanie nowych czlonk6w do LGZ 2019 oraz wyl~czanie czlonkostwa 
w LGZ 2019 tymjednostkom, kt6re nie przestrzegaj~ zapis6w Regulaminu LGZ 2019; 

7) wspieranie informacyjne oraz udzielanie pomocy w przypadku trudnosci w realizacji zadan 
przez jednostki w ramach obowi~k6w czlonka LGZ 2019. 

§ 5. Zobowi~zuje siy miejskie jednostki organizacyjne, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 1, 
do wsp61pracy z Wydzialem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzydu Miasta Lodzi w ramach realizacji niniejszego zarz~dzenia, w szczeg6lnosci 
do terminowego przekazania aktualnych i kompletnych danych oraz dokument6w 
niezbydnych dla ustalenia czy spelniaj~ one kryteria okreslone w zal~czniku Nr 1 
do niniejszego zarz~dzenia oraz do realizacji zam6wienia publicznego. 

§ 6. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy: kierownikom miejskich jednostek 
organizacyjnych wchodz~cych w sklad LGZ 2019, Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki 
Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi, Dyrektorowi 
Wydzialu Budzetu w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 
oraz Dyrektorowi Wydzialu Zam6wien Publicznych w Departamencie Obslugi 
i Administracji Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 7. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zahlcznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr g 4~O NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A4 (Y)o.i~ 2018 r. 

Regulamin L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2019. 

§ 1. Inicjatorem utworzenia oraz liderem L6dzkiej Grupy Zakupowej energii 
elektrycznej 2019, zwanej dalej LGZ 2019, jest Miasto L6dz. 

§ 2. Jednostk,! organizuj,!c,! i zarz'!dzaj'!c'! LGZ 2019 jest Wydzial Gospodarki 
Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Czlonkami LGZ 2019 ze strony Miasta Lodzi mog,! bye miejskie jednostki 
organizacyjne, w tym jednostki budzetowe oraz zaklady budzetowe, m.in. plac6wki 
oswiatowe, kulturalne, sportowe, opieki zdrowotnej oraz inne jednostki podlegle Miastu 
Lodzi, powolane do wykonywania zadan przez Miasto L6dz. 

§ 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zamowlenia 
publicznego na zakup energii elektrycznej nast,!pi w oparciu 0 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych oraz w oparciu 0 porozumienie, 0 kt6rym 
mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 zarz,!dzenia, zawarte w formie umowy cywilnoprawnej. 

§ 5. 1. Miasto L6dz przeprowadzi postypowanie przetargowe na dostawy energii 
elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku, w trybie przetargu 
nieograniczonego, w imieniu i na rzecz czlonk6w LGZ 2019; 

2. Miasto L6dz, w ramach postypowania 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1 moze 
zdecydowae, ze wylonienie wykonawcy nast,!pi po przeprowadzeniu II etapu postypowania 
w drodze aukcji elektronicznej. 

3. Udzial w postypowaniu przetargowym dla czlonk6w LGZ 2019 bydzie mozliwy 0 ile 
wniosek, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 zarz,!dzenia wplynie do dnia okreslonego przez 
Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi 
jako graniczna data uczestnictwa w postypowaniu dla nowego czlonka, wynikaj,!ca 
z harmonogramu organizacji pracy LGZ 2019. 

§ 6. Czlonkowie LGZ 2019 maj,! obowi!!Zek: 
1) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych 

do wszystkich zam6wien realizowanych w ramach LGZ 2019, w tym w szczeg61nosci 
braku mozliwosci odmowy zawarcia umowy z wlasciwie wybranym wykonawc'!; 

2) przestrzegania wymagan okreSlonych w Regulaminie LGZ 2019, w szczeg61nosci 
w zakresie terminowego przekazywania aktualnych i poprawnych informacji dotycz'!cych 
zakup6w energii elektrycznej w jednostce; 

3) wskazania osoby (os6b) odpowiedzialnych w jednostce za biez'!c'! realizacjy zadan 
wynikaj,!cych z uczestnictwa w LGZ 2019; 

4) terminowego przekazywania dokument6w i informacji niezbydnych dla prawidlowego 
przygotowania postypowan przetargowych; 

5) informowania 0 planach i dzialaniach dotycz,!cych dystrybucji energii elektrycznej, w tym: 
a) planach zwi,!zanych z wykorzystaniem energii elektrycznej w obiektach, 



b) planowaniu nowego przyl~cza, zmianach w umowach, zmianach mocy zam6wionej, 
zmianach grupy taryfowej, zmianach w sposobie eksploatacji obiektu, reklamacjach, 
zmianach ukladu pomiarowego; 

6) stosowania ponizszych procedur dla zmian punkt6w poboru energii elektrycznej (PPE) 
w trakcie funkcjonowania LGZ 2019: 
a) dla nowo budowanych przyl~czy wymagane jest przekazanie do wybranego 

w post~powaniu wykonawcy informacji 0 wl~czeniu do umowy nowego PPE, skanu 
umowy przyl~czeniowej oraz r6wnoczesne wyslanie wniosku 0 zawarcie umowy 
dystrybucyjnej bezposrednio do operatora systemu dystrybucyjnego, zwanego dalej 
OSD b~dz za posrednictwem wybranego w post~powaniu przetargowym wykonawcy, 

b) dodawanie juz istniej~cego PPE odbywa si~ na podstawie zawiadomienia skladanego do 
wybranego w post~powaniu wykonawcy, do kt6rego dol~czana jest informacja 
z danymi dot. PPE (m.in. dane adresowe, parametry techniczne, wielkosc 
zapotrzebowania na energi~) wraz ze skanem umowy dystrybucyjnej lub 
kompleksowej, 

c) likwidacja PPE - uczestnik po wypowiedzeniu istniej~cej umowy dystrybucyjnej rna 
obowi~ek poinformowac wybranego w post~powaniu wykonawc~ 0 wyl~czeniu 

danego PPE z umowy na dostaw~ energii oraz przekazac do niego skan pisma 
z wypowiedzeniem umowy z OSD i podaniem informacji 0 dacie zakonczenia umowy, 

d) przekazanie punktu poboru energii elektrycznej innemu podmiotowi - jednostka 
przejmuj~ca dany punkt poboru zobowi~ana jest sporz~dzic protok61 zdawczo
odbiorczy ze stanem licznika oraz dokonac aktualizacji danych dot. odbiorcy w umowie 
dystrybucyjnej, nast~pnie przeslac do wybranego w post~powaniu wykonawcy 
informacj~ 0 przekazaniu punktu poboru wraz z kserokopi~ lub skanem protokolu 
zdawczo-odbiorczego; 

7) ponoszenia uzgodnionych koszt6w funkcjonowania LGZ 2019; 
8) przekazywania danych i dokument6w dotycz~cych: przygotowania post~powan 

przetargowych, punkt6w poboru energii elektrycznej oraz stosowania procedury opisanej 
w pkt 6 poprzez przesylanie danych w uj~ciu tabelarycznym zgodnym z zal~cznikiem do 
Regulaminu LGZ 2019lub poprzez przesylanie danych i skan6w dokument6w w formacie 
PDF na ponizsze adresy e-mailowe:energia@uml.lodz.pllubkomunalny@uml.lodz.pl. 

§ 7. Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
Miasta Lodzi na podstawie analizy danych z poszczeg6lnych punkt6w poboru energii 
elektrycznej moze rekomendowac czlonkom LGZ 2019 dzialania zmierzaj~ce do 
optymalizacji koszt6w dystrybucji energii elektrycznej. Decyzj~ 0 podj~ciu dzialan 
podejmowac b~dzie kazdorazowo organ kierowniczy czlonka LGZ 2019. 





Zal~cznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr g4~o NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia At., mVvJ'~ 2018 r. 

Wniosek 0 przygotowanie i przeprowadzenie post~powania 0 udzielenie zamowienia 
publicznego wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia srodkow finansowych, 

przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia 

1. Przedmiot zamowienia: 
- dostawa energii elektrycznej 

dla potrzeb: 

............................•..........................................•..•......••...........•.•............. 

(perna nazwa wnioskodawcy, NIP, adres siedziby) 

o l~cznym szacunkowym wolumenie 

(l!!czne zUZycie w kWh we wszystkich punktach poboru energii elektrycznej wnioskodawcy) 

2. Szacunkowa wartosc zamowienia wnioskodawcy wynosi: 
(netto) ................................... PLN, tj ............................................... EURO 
(brutto) ................................... PLN, tj ............................................... EURO 

3. Termin realizacji zamowienia: - od ...... 2019 r. do ...... 2019 r. 
4. Osoba/y uprawniona/e do udzielania informacji w imieniu wnioskodawcy: 

1) ........................................................................................................................................... . 
(imiy i nazwisko, stanowisko sruzbowe, nr tel., adres mailowy) 

2) ........................................................................................................................................... . 
(imiy i nazwisko, stanowisko sruzbowe, nr tel., adres mailowy) 

Potwierdzam zabezpieczenie srodkow finansowych w wysokosci (brutto): 
........................ PLN przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia. 

(zapis wykorzystywany przez jednostki posiadaj!!ce osobowosc prawn!! lub inne jednostki)* 

Potwierdzam, ze na realizacjy udzielanego zamowienia zamawiaj~cy zamierza przeznaczyc 
kwoty w wysokosci (brutto) ........................... PLN. 

(zapis wykorzystywany przez jednostki posiadajljce osobowos6 prawnlj lub inne jednostki)* 

Potwierdzam mozliwosc zawarcia umow na kwoty (brutto): .................. PLN, przeznaczonych 
na sfinansowanie zamowienia, zgodnie z upowamieniem Prezydenta Miasta Lodzi zawartym 
w § 4 pkt 2 i 3 uchwaly Nr LXIIII1632/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwa1enia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2018-2040, 



zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr LXVI1678118 z dnia 25 stycznia 2018 r., 
Nr LXVIII1716118 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIIII1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., 
Nr LXIXl1772/18 z dnia 29 marc a 2018 r. oraz z dnia Nr LXXl1813/18 z dnia 18 kwietnia 
2018 r. 

(do wykorzystania przez 16dzkie jednostki miejskie nieposiadaj~ce osobowosci prawnej)* 

.... -.... - ......... roku 

(podpisy i piecz~tki zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy) 

* niewlasciwe skreslic 



Zal~cznik Nr 3 
do zarz~dzenia Nr g4Ao NIl/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ l..I fY'"O.., ~ 0.. 2018 r. 

Wz6r porozumienia 0 przyst~pieniu do LGZ 2019 

POROZUMIENIE 

zawarte, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w dniu 2018 roku 
w Lodzi pomiydzy: 

Miastem L6dz z siedzib~ w Lodzi (90-926) przy ul. Piotrkowskiej 104, nr NIP 725-00-28-
902, reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez: 

-----------, 
zwanym w dalszej cZysci Porozumienia "Miastem L6dz", 
a 
podmiotami wymienionymi w zal~czniku nr 1 do niniejszego Porozumienia 
zwanymi w dalszej czysci Porozumienia "Pozostalymi Stronami" 

przy czym ilekroc w dalszej cZysci Porozumienia mowa jest 0 "Stronach" lub 
"Zamawiaj~cych" nalezy przez to rozumiec wszystkie podmioty zawieraj~ce Porozumienie, 
a ilekroc mowa jest 0 "Pozostalych Stronach" nalezy przez to rozumiec wszystkie podmioty 
zawieraj~ce Porozumienie z wyj~tkiem Miasta L6dz. 

Strony oswiadczaj~, ze: 

§ 1 
[Oswiadczenia StronJ 

1) d~~c do zmniejszenia koszt6w zakupu energii elektrycznej (poprzez uzyskanie 
korzystniejszych niz taryfowe warunk6w cenowych i pozacenowych zawieranych um6w) 
podjyly decyzjy 0 przyst~pieniu do L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2019, 
zwanej dalej w skr6cie LGZ 2019, kt6rej zadaniem bydzie wsp6lne dokonywanie 
zakup6w na rok 2019 energii elektrycznej oraz wsp61dzialanie zWl~zane 

z zaopatrywaniem czlonk6w LGZ 2019 w energiy elektryczn~ w roku 2019; 
2) zam6wienie, 0 kt6rym mowa w niniejszym Porozumieniu, udzielane przez Miasto L6dz 

obejmowac bydzie zar6wno Miasto L6dz jak i Pozostale Strony byd~ce czlonkami 
LGZ 2019 i sygnatariuszami niniejszego Porozumienia. 

Kazda ze Stron oswiadcza, ze: 
1) przystypuje do niniejszego porozumienia w celu przeprowadzenia postypowania 

w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego przez Miasto L6dz, zgodnie 
z Przedmiotem Porozumienia; 

2) zobowi¥uje siy do stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej w skr6cie PZP; 

3) jest odbiorc~ energii elektrycznej i ma faktyczn~ i prawn~ mozliwosc zawarcia nowej 
umowy na dostawy energii elektrycznej na warunkach wynikaj~cych z postypowania 
w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego przeprowadzonego i rozstrzygniytego 
na podstawie postanowien niniejszego Porozumienia; 



4) posiada tytul prawny do nieruchomosci (punkt6w poboru energii), do kt6rych rna bye 
dostarczana energia elektryczna; 

5) jest swiadoma, ze w przypadku gdy dysponuje ukladem pomiarowym energii elektrycznej 
w grupie taryfowej A lub B to warunkiem wl,!czenia dane go punktu poboru energii 
do postypowania na dostawy energii jest dostosowanie go do aktualnych wymagail 
wynikaj,!cych z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu 
Dystrybucyj nego; 

6) Miasto L6dz oswiadcza, ze na mocy zarz,!dzenia Nr ......... NUll 8 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia .. ......... 2018 r. utworzona zostala L6dzka Grupa Zakupowa energii 
elektrycznej 2019 r. (LGZ 2019) oraz, ze Regulamin LGZ 2019 stanowi zal'!cznik 
do powyzszego zarz,!dzenia. 

§2 
[Przedmiot Porozumienia] 

W zwi'l-Zku z okolicznosciami wskazanymi w § 1 niniejszego Porozumienia, Strony 
postanawiaj,! utworzye LGZ 2019 oraz podejmowae, na zasadach okreslonych w niniejszym 
Porozumieniu, wszelkie dzialania, kt6re mog,! przyczynie siy do osi,!gniycia oczekiwanego 
przez nie celu, lez'!cego u podstaw zawarcia niniejszego Porozumienia, a mianowicie 
uzyskania przez kazd,! ze Stron korzystniejszych niz taryfowe warunk6w cenowych 
i pozacenowych zawieranych um6w na dostawy energii elektrycznej. 

§3 
[Podstawowy zakres dzialania grupy zakupowej] 

1. Strony Porozumienia wymienione w zal,!czniku nr 1 do Porozumienia postanawiaj,!, 
na zasadach okreslonych w niniejszym Porozumieniu, przygotowae i przeprowadzie 
postttpowanie przetargowe 0 udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego przedmiotem 
bttdzie nabycie energii elektrycznej oraz zobowi'l-Zuj,! siy do samodzielnego (poza 
niniejszym Porozumieniem) przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego, kt6rego przedmiotem bttdzie swiadczenie uslug dystrybucyjnych. 

2. W terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Miasto L6dz w oparciu 0 dokumentacjy 
przekazan,! na podstawie § 4 ust. 11 pkt 1 zawiadomi Strony wymienione w zal,!czniku 
nr 1, 0 koniecznosci przeprowadzenia przez nie samodzielnego postypowania 
o udzielenie zam6wien publicznych, kt6rych przedmiotem bydzie swiadczenie uslug 
kompleksowych energii elektrycznej (dostawa energii oraz usluga dystrybucyjna 
l,!cznie) ze wzglttdu na fakt braku dostosowania uklad6w pomiarowo-rozliczeniowych 
do wymog6w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. W takim przypadku niniejsze porozumienie, z chwil,! otrzymania 
przez Strontt niniejszego zawiadomienia, przestaje obowi'l-Zywae w zakresie PPE 
co do kt6rych stwierdzono braki, 0 kt6rych mowa w zdaniu poprzednim. 

3. PostttPowania, 0 kt6rych mowa w ust. 1, dotyczye bttd,! wszystkich stron zawieraj,!cych 
niniejsze Porozumienie, z zastrzezeniem § 8 ust. 1. 

4. Strony porozumienia zobowi'l-Zuj,! sitt do zawarcia stosownej umowy w sprawie 
udzielenia zam6wienia publicznego z wybranym przez Miasto L6dz wykonawc,! 
na podstawie postttPowania, prowadzonego zgodnie z ust. 1. 

§4 
[Przygotowanie i przeprowadzenie 

post~powan 0 udzielenie zamowien publicznych] 
1. Postttpowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszego Porozumienia, zostanie przygotowane i przeprowadzone przez Miasto L6dz 



dzialaj,!ce we wlasnym imieniu oraz w imieniu i na rzecz Pozostalych Stron 
na podstawie art. 16 ust. PZP. 

2. Strony wyznaczaj'! sposr6d siebie Miasto L6dz, jako Zamawiaj,!cego upowaznionego 
do przeprowadzenia posttrPowania, 0 kt6rym mowa w § 1 w imieniu Stron i na ich 
rzecz. 

3. Miasto L6dz, jako Zamawiaj,!cy, upowazniony jest do przeprowadzenia posttrpowania 
o udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i w ramach 
przeprowadzenia posttrpowania odpowiada w szczeg6lnosci za: 

1) powolanie Komisji Przetargowej; 
2) opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych 

Warunk6w Zam6wienia; 
3) sporz,!dzenie i publikacjtr ogloszen wymaganych przez PZP; 
4) ocentr spelniania przez Wykonawc6w warunk6w udzialu w posttrpowaniu 

o udzielenie zam6wienia oraz badanie i ocentr zlozonych ofert; 
5) wyb6r najkorzystniejszej oferty; 
6) ewentualne uniewai:nienie posttrpowania; 
7) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 

4. Kazda ze Stron okresli wymogi merytoryczne stawiane zam6wieniu w zakresie dostaw 
energii dotycz'!cych tej Strony. 

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Strony Porozumienia udziel,! zam6wienia 
publicznego, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Porozumienia, we wlasnym 
imieniu i na wlasn,! rzecz, zawieraj,!c w tym celu odrtrbne umowy w sprawie udzielenia 
zam6wienia publicznego z wylonionym przez Miasto L6dz wykonawc'!. 

6. Umowy w sprawie zam6wienia publicznego z wykonawcami wybranymi w wyniku 
przeprowadzenia przez Miasto L6dz posttrpowania, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszego Porozumienia, zostan,! zawarte przez osoby uprawnione do reprezentacji 
kai:dej ze Stron. 

7. Miasto L6dz oswiadcza, ze czynnosci zwi,!zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
posttrpowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszego Porozumienia, wykona w jego imieniu Wydzial Zam6wien Publicznych 
w Departamencie Obslugi i Administracji Urztrdu Miasta Lodzi. 

8. Dla prawidlowego przeprowadzenia przedmiotowego posttrpowania Pozostale Strony 
powierzaj,! wykonanie opisanych w § 4 ust. 3 czynnosci Miastu L6dz pozostawiaj,!c mu 
swobodny wyb6r w zakresie sposobu dokonywania niniejszych czynnosci oraz wyboru 
os6b dokonuj,!cych opisane czynnosci i oswiadczaj,!, ze nie btrd,! zglaszac dodatkowych 
z'!dan konsultowania z nimi poszczeg6lnych decyzji Miasta L6dz podejmowanych 
w ramach prowadzonego posttrpowania. 

9. Miasto L6dz moze celem sprawnej organizacji sporz,!dzic harmonogram czynnosci 
zmierzaj'!cych do przygotowania posttrpowania 0 udzielenie zam6wienia, 0 kt6rym 
mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia, obejmuj,!cy w szczeg61nosci zobowi¥anie Stron 
do dostarczania informacji i dokument6w niezbtrdnych do przygotowania, 
przeprowadzenia i realizacji posttrpowania 0 udzielenie zam6wienia, 0 kt6rym mowa 
w § 3 ust. 1 Porozumienia w okreslonych w harmonogramie terminach. W zakresie 
przygotowania, przeprowadzenia i realizacji posttrpowania 0 udzielenie zam6wienia, 
o kt6rym mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia, Miasto L6dz stosowac btrdzie 
reguly okreslone w zarz,!dzeniu Nr 6850NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam6wien 
publicznych w Urztrdzie Miasta Lodzi oraz zarz,!dzeniu Nr ........ NIII18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia .. . . . . . . . . ... 2018 r. w sprawie utworzenia L6dzkiej Grupy 



Zakupowej energii elektrycznej 2019 oraz udzielenia zarn6wienia na "Zakup energii 
elektrycznej na rok 2019". 

1 O. Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia dotycz~ca nabycia energii elektrycznej 
opierac si(( b((dzie na nast((puj~cych zalozeniach: 
1) tryb - przetarg nieograniczony; 
2) okres obowi¥ywania um6w w sprawie zamowlenia publicznego od dnia 

dokonania skutecznej zmiany sprzedawcy, ale nie wczesniej niz od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2019 r. 

11. Pozostale Strony zobowi¥uj~ si(( do: 
1) przekazania Miastu Lodzi informacji niezb((dnych do przygotowania 

i przeprowadzenia post((powania, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 w terminie 
do 30 maja 2018 r.; 

2) przekazania Miastu Lodzi wniosku 0 przeprowadzenie post((powania opisanego 
w § 3 ust. 1 wraz z potwierdzeniem dysponowania srodkarni na sfinansowanie 
um6w zawartych w wyniku tychze post((powan, stanowi~cego Zal~cznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr ...... NIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ............. 2018 r. 
w sprawie utworzenia L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2019 
oraz udzielenia zam6wienia na "Zakup energii elektrycznej na rok 2019" 
w terminie do 15 czerwca 2018 r.; wniosek winien zostac zaakceptowany przez 
Miasto L6dz; 

3) nie przeprowadzania we wlasnym imieniu post((POWall, 0 kt6rych mowa w § 3 
ust. 1 chyba, ze wyrazi na to zgod(( Miasto L6dz; 

4) nie zawierania jakichkolwiek um6w ani aneks6w do um6w obecnie 
obowi¥uj~cych, kt6rych okres obowi~zywania, brak lub ograniczenie mozliwosci 
wypowiedzenia kolidowalyby z mozliwosci~ przeprowadzenia post((powania 
o udzielenie zam6wienia publicznego b((d~cego przedmiotem niniejszego 
Porozumienia, zawarcia w jego wyniku um6w 0 sprzedaz energii i ich realizacji; 

5) zawarcia um6w z wylonionym w post((powaniu wykonawc~ 
(sprzedawc'!idostawq energii elektrycznej); 

6) wykonywania postanowien um6w w sprawie zam6wien publicznych zawartych 
na skutek przeprowadzenia post((powania, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego 
Porozumienia. 

§5 
[Przestrzeganie postanowien Regulaminu LGZ] 

W okresie obowi~zywania um6w w sprawie zam6wien publicznych zawartych 
na skutek przeprowadzenia post((powania 0 udzielenie zarn6wienia publicznego, 0 kt6rym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Porozumienia, Strony zobowi¥uj~ si(( do przestrzegania 
postanowien Regularninu LGZ 2019 stanowi~cego Zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia 
Nr ....... NIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ......... 2018 r. w sprawie utworzenia 
L6dzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2019 oraz udzielenia zarn6wienia na "Zakup 
energii elektrycznej na rok 2019". 
Pozostale Strony oswiadczaj~, ze zapoznaly si(( z tresci~ zarz~dzenia Nr ...... .. NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia .. ......... 2018 r. w sprawie utworzenia L6dzkiej Grupy 
Zakupowej energii elektrycznej 2019 oraz udzielenia zarn6wienia na "Zakup energii 
elektrycznej na rok 2019" i nie zglaszaj~ uwag do tresci Zarz~dzenia oraz stanowi~cych jego 
integraln~ CZ((SC zal~cznik6w. 



§6 
[Czas obowi~zywania Porozumienia] 

Porozumienie zostaje zawarte na czas obowi¥ywania um6w wynikaj,!cych z rozstrzygniycia 
postypowania opisanego w § 3 ust. 1 niniejszego Porozumienia, tj. do dnia 31.12.2019 r. 

§7 
[Srodki zaskarzenia] 

1. Pozostale strony niniejszym upowai:niaj,! Miasto L6dz do reprezentowania ich 
w postypowaniach przed Prezesem Urzydu Zam6wien Publicznych lub przed s,!dami 
powszechnymi wywolanych wniesieniem przewidzianych ustaw'! PZP srodk6w 
zaskarzenia (w szczeg61nosci odwolanie, skarga do s,!du powszechnego) przez 
Wykonawc6w. Pozostale Strony upowazniaj,! takze Miasto L6dz do udzielenia dalszego 
pelnomocnictwa (substytucji) do reprezentowania ich w tychZe postypowaniach. Miasto 
L6dz moze domagae siy potwierdzenia pelnomocnictwa udzielonego w niniejszym 
porozumieniu w odrybnym dokumencie, co pozostala Strona ma obowi¥ek dokonae 
w terminie 2 dni kalendarzowych od zgloszenia z,!dania. 

2. Koszty postypowan opisanych w ust. 1 ponios,! Strony w r6wnych czysciach 
na podstawie wezwania do zaplaty przeslanego przez Miasto L6dz. Wezwanie okreslae 
bydzie wartose kwoty podlegaj,!cej zaplacie, podstawy naliczenia takiej kwoty 
oraz spos6b rozliczenia pomiydzy wszystkimi Stronami. 

§8 
[Dodatkowe postanowienia] 

1. Strona Porozumienia, kt6ra nie wykona terminowo obowi¥k6w opisanych w § 4 
ust. 11 pkt 1 i pkt 2 zostanie wezwana przez Miasto L6dz do uzupelnienia w terminie 
7 dni brakuj,!cych dokument6w i informacji, pod rygorem zlozenia oswiadczenia przez 
Miasto L6dz 0 wypowiedzeniu niniejszego porozumienia, co skutkowae bydzie 
pominiyciem tejze strony w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego. 
W przypadku zaistnienia w wyniku dzialania lub zaniechania Strony Porozumienia 
innych op6znien lub nieprawidlowosci w realizacji zobowi,!zan Strony objytych 
niniejszym Porozumieniem zagrai:aj'!cych terminowemu przeprowadzeniu procedury 
o udzielenie zam6wienia publicznego, postypowanie moze bye prowadzone 
z pominiyciem takiej Strony po jej uprzednim zawiadomieniu, a Strona taka moze 
zostae obci'!:lona zwi¥anymi z tym ewentualnymi kosztami dokonania zmian 
w dokumentacji lub czynnosciach przetargowych. 

2. Strona Porozumienia, kt6ra nie wykona w terminie uzgodnionym w dniu ogloszenia 
rozstrzygniycia postypowania obowi,!zku opisanego w § 4 ust. 11 pkt 5 bydzie 
wyl,!cznie odpowiedzialna za wszelkie skutki finansowe zwi¥ane z roszczeniami os6b 
trzecich. 

3. Strony zobowi,!zuj,! siy, ze byd,! przekazywae dane niezbydne dla prawidlowego 
przygotowania postypowania przetargowego na dostawy energii elektrycznej 
w formacie tabelarycznym zgodnym z zal,!cznikiem do Regulaminu LGZ 2019. 

§9 
[Postanowienia koncowe] 

1. Zmiany Porozumienia wymagaj,! zachowania formy pisemnej pod rygorem 

2. 
niewaznosci. 
Porozumienie sporz'!dzone zostalo w 
po jednym egzemplarzu dla kai:dej ze Stron. 

jednobrzmi,!cych egzemplarzach, 



3. W sprawach nieuregulowanych do porozumienia stosuje siy przepisy ustaw: Prawo 
Zam6wien Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

Spis zal~cznik6w: 
Za1llcznik nr 1- wykaz sygnatariuszy Porozumienia zwanych w tresci Porozumienia 

"Pozostalymi Stronami", dla kt6rych Miasto L6dz przeprowadzi postypowania 
przetargowe na dostawy energii elektrycznej 

Miasto L6di 

Pozostale Strony 


