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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

Ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna
Tel.: /32/210 30 81;
Fax /32/ 210 35 37
E-mail: mgrzywacz@ipo-pszczyna.pl
Adres strony internetowej : www.ipo-pszczyna.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r poz.
1843), zwaną dalej „ustawą PZP”
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii
elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Przemysłu Organicznego Oddział
w Pszczynie.
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z późn. zm.)
dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie,
zasilanego z transformatora 160 kVA 15/0, 4kV.
Zakres zamówienia jest niepodzielny, w związku z czym Wykonawca musi posiadać umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości ok. 495,47 MWh w okresie od 01 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Powyższa wartość przyjęta została do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia (na
podstawie zużycia za rok 2018/2019) nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego
wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany prognozowanej ilości zużycia energii elektrycznej
wynikającej, w szczególności z posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, bez konsekwencji
prawno-finansowych dla Zamawiającego.
Warunki techniczne:
• Obiekty biurowo –laboratoryjne,
• Przekładniki prądowe/napięciowe: APAW-1, 300/5,
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Licznik rozliczeniowy: ZMG410CR4.000b.03S2_P07_400_1/6, własność - klient, nr fabr.
50580227,
Miejsce dostarczenia i odbioru energii: zaciski prądowe na odgałęzieniu z linii 15 kV relacja
Ogrodnicza – SOS,
Granice eksploatacji: zaciski prądowe na odgałęzieniu z linii 15 kV relacja Ogrodnicza – SOS,
Przyłącze: Linia SN 15 kV relacji Ogrodnicza - SOS poprzez URD SDOSWIAD
Napięcie zasilania: 15.0 kV
Moc przyłączeniowa: 80 kW
Moc umowna: 80 kW.
Planowane zużycie roczne: 495,47 MWh
Grupa taryfowa OSD: B22

4. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym w

oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych
pomiarowo- rozliczeniowych .
5. Okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wskazanej w ofercie przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem pkt. od 9 do 10.
7. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku
zmiany Taryfy , zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powyższa zmiana
następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy bez konieczności sporządzania
aneksu do umowy.
8. cena energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub
aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. W przypadku gdy zmiana parametrów
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia opłat zgodnie z taryfą ,
Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zamówienia na skutek zmiany parametrów
technicznych do punktu poboru energii.
Wykonawca gwarantuje, że zawarta umowa będzie zawierała zapisy nie mniej korzystne dla
Zamawiającego niż standardowe umowy sprzedawców energii elektrycznej oraz usług dystrybucji
zamieszczane na ich stronach internetowych, w tym uwzględniającą zapisy ustawy z dnia 21 lutego
2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych
innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z
2019 r. poz. 412) wraz z innymi aktami wykonawczymi dotyczącymi tej ustawy.
IV.
09300000-2
09000000-3
09310000-5
65310000-9
V.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
–
–
–
–

energia elektryczna, cieplna i jądrowa
produkty naftowe, paliwo, energia
elektryczność
przesył energii elektrycznej
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
VI.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiając nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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VII.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VIII.

ZAMÓWIENIA ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
IX.

ZAMÓWIENIA ART. 67 UST. 1 PKT 7

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
X.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
- Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki, ważną
w okresie wykonywania umowy.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. X. 1.
2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. X. 2
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
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zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22 a ust. 1 ustawy PZP

XI.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia – stosownie do przepisów ustawy
PZP:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późń. zm.);
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 628);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., 369 ze zm.), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .
XII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacja zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną;
2.2.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) niniejszego rozdziału SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 3) niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ)
7. Na żądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ)
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w pkt 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
9. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października
2018 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2018, poz., 1993).

11.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XII pkt 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane drogą
elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wskazanych w rozdziale XII niniejszej SIWZ, dla których ustawodawca zastrzega wyłącznie
formę pisemną.
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2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje składane zarówno przez
Zamawiającego, jak i Wykonawców przekazywane będą pisemnie, drogą elektroniczną lub
faksem wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien się posługiwać numerem
sprawy wskazanym w SIWZ CRZP/07/PA/2019
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: m.grzywacz@ipo-pszczyna.pl.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Sieci Badawczej – Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Doświadczalna 27. Osobą uprawnioną przez
Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) W kwestiach formalnych i merytorycznych Marcin Grzywacz w dniach: od
poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00 email: mgrzywacz@ipo-pszczyna.pl;
XIV.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert/ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
XV.

WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane
XVI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
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, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

XVII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy.
2. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez
dodawania do ich treści żadnych zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XII niniejszej SIWZ (załączniki nr 2 i 3);
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4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte (zszyte) oraz posiadać kolejno
ponumerowane strony.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oferty muszą być
parafowane własnoręcznie i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
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obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XVIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna, w
terminie do dnia 30.10.2019 r do godziny 10:00 w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:
OFERTA NA:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLA SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO Oddział w Pszczynie”.
Nie otwierać przed 30.10. 2019 r. do godz. 10:15
2. Na odwrocie koperty należy podać dokładny adres i nazwę Wykonawcy.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy data
wydania jej kurierowi.
4. Oferta złożona po terminie wskazanym przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – 30.10. 2019 roku o godzinie
10:15 w Auli budynku głównego Instytutu.
6. Otwarcie ofert jest jawne
7. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XIX.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej
brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od
towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty,
upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny
oferty.
4. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w
ten sposób, że końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza).
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie* będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
5.

XX.

KRYTERIA OCENY OFERT, WAGA KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Oferta będzie oceniana pod względem:
1. formalnym, tj. spełnienie warunków podanych w SIWZ (wymagane dokumenty
i oświadczenia),
2. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanym kryterium.
Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano
znaczenie:
1.
Cena: 100%

Cena = Cn/Cbn x C

gdzie :
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbn – cena oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena”
Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług
VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik
waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.
Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę
należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że
końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XXI.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
XXII.

FORMALNOŚCI, JAKICH POWINIEN DOPEŁNIĆ WYKONAWCA PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej.
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2. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia jest jawna i podlega udostępnieniu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XXIII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.
XXIV.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych w art. Od 179 do 189.

XXV.

KOREKTY OCZYWISTYCH OMYŁEK

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXVI.

ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
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9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób;
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXVII.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została
złożona żadna oferta;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
XXVIII.

UWAGI DODATKOWE

Brak
XXIX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w granicach
określonych w ustawie Prawie Zamówień Publicznych w zakresie możliwości zmiany wartości
zamówienia na skutek zmiany parametrów technicznych do punktu poboru energii.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedstawił projekt umowy na „Kompleksową dostawę
energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział
w Pszczynie Oddział w Pszczynie”, uwzględniając istotne dla stron postanowienia umowy zawarte
w załączniku nr 6 do SIWZ.
XXX

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Annopol 6, 03 – 236 Warszawa (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zawarte
w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez
oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu
do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
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2)
3)
4)
5)

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.
W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO pozyskiwanych w ramach
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Przemysłu Organicznego z siedzibą przy ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, ipo@ipo.waw.pl,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących
danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
odo@ipo.waw.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr CRZP,
b) archiwizacyjnych.
4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej
celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843),
2) w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.).
5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1)
upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni
pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i
doradcze.
2)
osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15
i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–
3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa
do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w
art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie
przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż
do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w
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przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na
realizację zamówienia.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Załącznik nr 5 - Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6 – Istotne dla stron postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019

…………………………………………………………..
Nazwa i siedziba Wykonawcy
NIP …………………………………………………….
REGON ………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………..
Faks ………………………………………………….
E-mail ………………………………………………

OFERTA
Odpowiadając na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej
oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie.”
CRZP/07/PA/2019
na warunkach określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Oferujemy cenę zamówienia dla prognozowanego zużycie energii czynnej w okresie:
a) od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ……………………………kWh za:
Cena netto:
....................................................... zł
słownie zł:.......................................................................................................................................
Cena brutto:
....................................................... zł
słownie zł:.......................................................................................................................................
w tym:
Prognozowane
zużycie energii
czynnej w
okresie
01.01.2020 r.
do 31.12.2020
r.

Cena
jednostkow
a
za energię
czynną
(netto)
[zł/kWh]

Składnik
zmienny
stawki
sieciowej +
stawka
jakościowa
(netto)
[zł/kWh]

1

2

3

Opłata
stała
stawki
sieciowej +
opłata
przejściow
a dla …..
kW
za okres od
01.01.2020
r. do
31.12.2020
r. (netto)
[zł]
4

Opłata
handlowa
za okres od
01.01.2020
r. do
31.12.2020
r. (netto)
[zł]

Opłata
abonamentow
a
za okres od
01.01.2020 r.
do
31.12.2020 r.
(netto) [zł]

5

6

Opłata
OZE
(netto)
[zł/kWh]

7

Opłata
roczna za
energię
elektryczną
(netto)
Kolumna 1 x
(kol.2 + kol.
3) + kol.4 +
kol. 5 +
kol.6+ kol.7
[zł]

Opłata
roczna za
energię
elektryczną
(brutto) [zł]
Kolumna 8
powiększona
o VAT

8

9

495 470
kWh
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2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
3.

Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany
Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powyższa zmiana
następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy.

4.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zapisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo
ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych
innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.
U. z 2019 r. poz. 412) wraz z innymi aktami wykonawczymi dotyczącymi tej ustawy.

5. Oświadczamy że jesteśmy ……………………………………. przedsiębiorstwem (wpisać odpowiednio
małym,średnim lub dużym).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne warunki umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem XXX niniejszej SIWZ w zakresie informacji
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu
Organicznego.
10. W przypadku udzielenia nam zamówienia należność za wykonanie dostawy uregulowana będzie
przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
11. Imiona, nazwiska oraz funkcje osób, reprezentujących naszą Firmę w przypadku udzielenia nam
zamówienia uprawnione do podpisania ewentualnej umowy:
1. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………
2. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………
3. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) ………………………………………
12. Wykonawca oświadcza, że zamierza ٭nie zamierza ٭powierzyć podwykonawcy (om) realizację
niniejszego zamówienia w następującym zakresie:

Lp.
1.

Część zamówienia, która ma zostać
powierzona podwykonawcy

2.
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3.
13. Oświadczamy, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Integralną częścią niniejszej oferty są: DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA i ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik / Oświadczenie

Lp.

Strona oferty

1.
2.
3.
4.
5.
itd.
Złożona oferta zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron.
Miejsce i data ……………………………………………..
……………………………………………………

(Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019
Wykonawca:
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „KOMPLEKSOWA DOSTAWA

ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SIECI
BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Oddział
w Pszczynie”. znak CRZP/07/PA/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Rozdziale X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdziale X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………., w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019
Wykonawca:
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „KOMPLEKSOWA DOSTAWA

ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SIECI
BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Oddział w
Pszczynie”. ”. znak CRZP/07/PA/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

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

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019

INFORMACJA
1.* załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 przedmiotowej ustawy:
Grupa kapitałowa …………………………………………………
(nazwa Grupy)
Lista podmiotów tworzących grupę kapitałową ………………………………………………………..
(nazwa Grupy)
a) …………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………
2. * Informujemy, że Wykonawca …………………………………………. nie należy do żadnej grupy
kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy* własnoręcznym podpisem, świadom/
świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.
Miejscowość:_____________________
Data:. __________________________
______________________________
podpis osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy
* wypełnić właściwą pozycję
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Załącznik nr 5 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019

OŚWIADCZENIE
wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.2)

Data

Pieczęć i podpis Wykonawcy

1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
CRZP/07/PA/2019
Istotne dla stron postanowienia umowy na:

„KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLA SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO Oddział w Pszczynie”.
1. Podstawa prawna zawarcia umowy:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843),
2. Przedmiot i termin realizacji zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
zapewnienie świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego’’.
Okres obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dane oraz parametry techniczne wskazane przez
Zamawiającego w SIWZ
3. Rozliczenia i płatności:
a) Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będzie zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od
OSD;
b) okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez OSD;
c) wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wskazanej w ofercie przez okres
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień od lit. d) do lit. e); wraz z
uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 412)
oraz z innymi aktami wykonawczymi dotyczącymi tej ustawy
d) Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w
przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej
Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
e) cena energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego lub innych zmian
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące
efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w
życie. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z
koniecznością ponoszenia opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany
będzie do ich uiszczenia;
4. Obowiązki Zamawiającego:
a) pobieranie mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach
określonych w umowie;
b) utrzymywanie należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej
w należytym stanie technicznym;
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c) terminowego regulowanie należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych z dostarczeniem tej energii;
d) umożliwienie upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem,
do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub obiekcie
zamawiającego w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci,
lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego;
e) zabezpieczenie przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczeń
głównych jeżeli znajdują się one na terenie lub w obiekcie Zamawiającego;
f) niezwłoczne poinformowanie Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość
niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu
energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;
5. Obowiązki Wykonawcy
a) Wykonawca gwarantuje, że zawarta umowa będzie zawierała zapisy nie mniej
korzystne dla Zamawiającego niż standardowe umowy sprzedawców energii
elektrycznej oraz usług dystrybucji zamieszczane na ich stronach internetowych;
b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu należytych standardów
jakościowych obsługi;
c) wskazanie osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w
sprawach bieżących dotyczących przedmiotowej umowy;
d) rozpatrywanie reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie odpowiedzi
nie później niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji
6. W kwestiach nieuregulowanych przedmiotową umową obowiązują przepisy:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145);
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843),
c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz.
755 z późn. zm.)
7. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 od Zamawiającego
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy za czas do dnia
odstąpienia od umowy.
9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych, jeżeli są one spowodowane czynnikami o charakterze „siły
wyższej”. Okoliczności takie winny być przedstawione na piśmie. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, jeżeli są one spowodowane przyczyną leżącą po stronie
Zamawiającego, ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie
Energetycznym
10. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie
uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej
umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako
takie są traktowane przez drugą Stronę.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy
informację tę ma traktować jako poufną.
12. Sporządzenie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w granicach
określonych w ustawie Prawie Zamówień Publicznych w zakresie możliwości zmiany wartości
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zamówienia na skutek zmiany parametrów technicznych do punktu poboru energii.
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