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Rozdział 1 . Nazwa i oraz adres zamawiającego.
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
REGON: 000276050
NIP: 526-030-79-04
tel. (22) 826 90 91, 826 90 92
www.muzeum-niepodleglosci.pl
e-mail: m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl
a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl,
b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl

1.1.

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części BIP „Zamówienia publiczne” na stronie www.muzeum-niepodleglosci.pl w zakładce
BIP.

1.2.

Rozdział 2 . Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in.:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.
U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649).
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z
późn. zmianami).
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
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Rozdział 3 . Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2017 r. do punktu poboru – Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa, ul. Skazańców 25.

2. Sprzedaż

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
(tj. Dz. U. z 2006 r Nr 89 poz. 625 z póź. zm.), przepisach wykonawczych do tej
ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku
w
sprawie
szczegółowych
warunków
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego, aktualnego cennik dla energii elektrycznej Wykonawcy,
aktualnie obowiązującej taryfy sprzedaży energii elektrycznej i aktualnej
obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora
systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez prezesa URE, Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

3.

4.

5.

Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową , w rozumieniu art. 3 pkt 30
ustawy Prawo energetyczne, realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której
mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.
Parametry dostawy:


szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania
umowy (48 miesięcy) wynosi: 158.000 kWh



grupa taryfowa: C22a



moc umowna: 120 kW

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 ze zm.) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Rozdział 4 . Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2017roku.
Rozdział 5 . Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, tj.:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj:
a) działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodne z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625
ze zm.) – aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) posiadania (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej) podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiadanie (w
przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualnej
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koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie – zamawiający nie wymaga szczegółowego
warunku w tym zakresie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – zamawiający nie wymaga
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wymaga
szczegółowego warunku w tym zakresie
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie wymaga szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 niniejszej specyfikacji
i brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

4.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich podczas wykonywaniu
zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów
na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać zakres i formę
udostępniania zasobów na okres jakiego zobowiązanie dotyczy. Powyższe oznacza, iż
wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z zasobów innych
podmiotów, jest zobowiązany do przedłożenia stosownego oświadczenia tych podmiotów
w formie pisemnego zobowiązania.

5.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone
w rozdziale 6 niniejszej specyfikacji, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz
z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

6.

W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub nie złoży pełnomocnictw, albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.

8.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Oferta
wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
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9.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) 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 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. Oświadczenia
w postępowaniu:

i

dokumenty

potwierdzające

spełnienie

warunków

udziału

1.

Aktualna koncesja do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodna z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.),

2.

Aktualna koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej) albo umowa zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczania energii, lub oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (w
przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – wzór
oświadczenia zawiera zał. nr 6 do SIWZ.

3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ.

4.

Oświadczenie wykonawcy, w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów,
uwzględniające wymagania zamawiającego określone w rozdziale 5 ust. 4 i 5 niniejszej
SIWZ.

–

zgodnie

Uwaga:
Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć wspólne lub każdy oddzielnie oświadczenie
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca jest
zobowiązany załączyć do oferty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust 1
ustawy – stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, składa
dokument zgodny z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, tj.– dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Informację wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy wykonawca, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – załącznik Nr 5 do SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale 6 lit. B ust. 1–2.
Uwaga:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1
oraz odpowiednio dokument, o którym mowa w pkt. 2 i w pkt. 3, składa każdy z nich.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie składają ofertę,
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
C. Oprócz dokumentów wymienionych w rozdz. 6 pkt A i pkt B należy załączyć:
1. Druk „Oferta”, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
SIWZ - „Oferta”.
2. Formularz cenowy, zgodnie załącznikiem Nr 2 do SWIZ.
3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa:
3.1

dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę - do podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. aktualne zaświadczenie
o
wpisie
do
ewidencji
działalności
gospodarczej,
odpis
z właściwego rejestru).

3.2

dla ustanowionego pełnomocnika - do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy).
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3.3

wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do
poszczególnych czynności (w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi
być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą
pełnomocnictwa).

3.4

zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana
oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą
oni zobowiązani przed zawarciem umowy przedłożyć zamawiającemu kopię
umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę
spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum).

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, prowadzone jest
z zachowaniem formy pisemnej.

2.

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują
drogą
elektroniczną
lub
pisemnie
(adres
oraz
e-mail zamawiającego został podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji).

4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

9.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału.

10.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej.

11.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie pisemnie, faksem lub droga
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elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
13.

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O
przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
umieści na stronie internetowej.

15.

W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, które
w opinii wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, należy zwracać się do
nw. osób po stronie zamawiającego:
Bogdan Sieradzki – w zakresie przedmiotu zamówienia
tel. 22 826 90 91 wew. 46;
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400
e-mail: bsieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl

Anna Więckowska – w zakresie procedury przetargowej
tel.: 22 826 90 91 wew. 54 ;
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1200
e-mail: a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl
Marzena Milewska – w zakresie procedury przetargowej
tel.: 22 826 90 91 wew. 41
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
e-mail m.milewska@muzeumniepodleglosci.art.pl

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 9. Termin związania ofertą.
1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

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. Żądanie to,
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jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej
w rozdziale 7 ust. 3 niniejszej specyfikacji.
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w
Ustawie oraz niniejszej SIWZ.

3.

Oferta musi być sporządzona zgodnie z drukiem „Oferta”, stanowiącym załącznik Nr 1 do
SIWZ. Druk ten powinien stanowić pierwsze strony oferty. Ponadto do oferty należy
dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 6 – „Wykaz oświadczeń i
dokumentów jakie wykonawcy mają załączyć do oferty”.

4.

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo niezmywalnym atramentem.
W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku,
wykonawca jest zobowiązany załączyć ich tłumaczenia potwierdzone przez wykonawcę.

5.

Wszystkie strony zawierające informacje powinny być ponumerowane, a do oferty należy
załączyć wykaz zawartych w niej dokumentów z podaniem numerów ich stron.

6.

Zaleca się przygotowanie oferty wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej
samoistną dekompletację (np. wpięcie oferty do teczki, zszycie, bindowanie). Druk
„Oferta” wraz z załącznikami powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i
ściśle wg wymogów zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez
wykonawcę.

7.

Druk „Oferta” oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.

8.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących wykonawców lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, których dokumenty
dotyczą.

9.

Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego/ych do reprezentowania
firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie
upoważniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, z zastrzeżeniem
rozdziału 6 lit. C pkt. 3 SIWZ.

10.

Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub
parafowane przez osoby upoważnione, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty
i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę,
względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących
ofertę.

11.

Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być
parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

12.

Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, w związku z czym nie mogą być one udostępnione, informacje te muszą być
dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np: „informacje
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stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane nikomu poza komisją przetargową.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
13.

Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty lub strony nieczytelne albo kopie budzące
wątpliwość co do ich prawdziwości, zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.

14.

Wykonawca może wprowadzić zmiany: poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o ich wprowadzeniu przed upływem terminu składania ofert.

15.

Powiadomienie o wprowadzeniu w/w zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie, zgodnie
z opisem określonym w rozdziale 11 ust. 1 ppkt 3 niniejszej SIWZ, z dopiskiem:
„UZUPEŁNIENIE” lub „ZAMIANA”. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta
pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana i zostanie zwrócona
wykonawcy.

16.

Koperty oznakowane dopiskiem "UZUPEŁNIENIE” lub "ZAMIANA" zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

17.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek) w kopercie z napisem „WYCOFANIE”.
Zamawiający, po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności
powiadomienia ze złożoną ofertą, zwróci wykonawcy ofertę bez jej otwierania.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Miejsce oraz termin składania ofert.
1)

Oferty winny być złożone w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, 00-240
Warszawa, al. Solidarności 62, w sekretariacie.

2)

Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2013 r. o godz. 9:00.

3)

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:




4)
2.

Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
nazwą i adresem zamawiającego „Muzeum Niepodległości w Warszawie, al.
Solidarności 62, 00-240 Warszawa”,
oraz opisane hasłem: „Oferta na kompleksową dostawę energii elektrycznej na
potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – nie otwierać przed
dniem 23.12.2012 roku, godz. 9:30”.

Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu
otwarcia ofert.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2013 roku o godz. 9:30 w siedzibie
zamawiającego w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności62, w Sali
konferencyjnej.

2)

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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4)

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte
w ofertach.

5)

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane
przez Wykonawcę.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Wykonawca winien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe zamówienia. Sposób
obliczenia cen przedstawiony został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
Nr 2 do niniejszej SIWZ.
4. Cena ofertowa ma być skalkulowana w oparciu o stałe ceny i stawki dotyczące
sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnione w formularzu cenowym załącznik Nr
2 oraz opłaty i stawki dystrybucyjne zgodne z aktualnie obowiązującą z taryfą
Operatora Systemu Dystrybuującego. W trakcie umowy Zamawiający będzie
rozliczony na podstawie stawek i opłat określonych każdorazowo w aktualnie
obowiązującej Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez
odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze
opłatami i stawkami sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionymi formularzu
cenowym stanowiącym załącznik Nr 2.
5. Cena ofertowa ulega zmianie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
6. Obliczanie całkowitej ceny brutto służy do celów porównania złożonych ofert.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna, jeżeli będzie to wynikało
z rzeczywistego zużycia.
7. Cena ofertowa energii elektrycznej ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego energii
elektrycznej.
8. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
9. Ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone będą w PLN.
10.

Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.

Kryteria
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
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Najniższa cena ofertowa brutto - 100 %
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostanie odpowiednio mniejsza
ilość punktów.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
Minimalna cena brutto
liczba punktów = -------------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena ofertowa brutto
2.

Sposób oceny ofert
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną
w kryterium oceny ofert.
1)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.

2)

Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, nie
jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera
oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty.

3)

Zamawiający poprawia w ofercie:
a)

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
b)

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4)

Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie
termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Zamawiający
wymaganiom
specyfikacji
w ogłoszeniu
oceny ofert.

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium

2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) bądź
art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) Prawa zamówień publicznych, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
określone w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału na własnej stronie internetowej
(http://www.anr.gov.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

4.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie, który określi
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 pkt 4 niniejszego
rozdziału, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z
zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

6.

Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów kompleksowych powszechnie
stosowanych przez dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi
dystrybucji.
2. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą
sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej dla potrzeb Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, Warszawa.
3. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
(tj. Dz. U. z 2006 r Nr 89 poz. 625 z póź. zm.), przepisach wykonawczych do tej
ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku
w
sprawie
szczegółowych
warunków
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego, aktualnego cennik dla energii elektrycznej Wykonawcy,
aktualnie obowiązującej taryfy sprzedaży energii elektrycznej i aktualnej
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obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora
systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez prezesa URE oraz ogólnie
obowiązujących przepisów prawnych.
4. W zakresie sprzedaży, umowa musi zawierać:
a) moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
b) grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej,
c) rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych
stosowanych przez OSD wg faktycznie zużycia energii, w oparciu o ceny
wynikające z formularza cenowego stanowiącego załącznik do umowy.
5. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii, umowa musi zawierać:
a) moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian,
b) miejsce dostarczania energii,
c) standardy jakościowe,
d) warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
e) grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej,
f) rozliczenie za usługę dystrybucji energii odbywać się będzie w okresach
rozliczeniowych stosowanych przez OSD wg faktycznej ilości dostarczonej
energii, w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie z obowiązującą taryfą dla usług
dystrybucji energii elektrycznej,
g) parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych
parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
6.

Umowa ponadto musi zawierać :
a) okres obowiązywania, zgodny z SIWZ,
b) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
c) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony.

7. Zmiana ceny ofertowej następuje w przypadku zmian stawek za świadczenie usługi
dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Cena ofertowa energii elektrycznej ulega zmianie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT
i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej.
8. W rozliczeniach obowiązuje termin płatności, który wynosi 30 dni od daty
wystawienia faktury.
Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
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wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.

W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 180
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1)

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)

odrzucenia oferty odwołującego.

4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposób
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sposoby te określił
zamawiający w rozdziale 7 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

7.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

8.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

9.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem
lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

10.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.

11.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
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12.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

zamieścił

13.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.

14.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze
zwane „orzeczeniem”.

16.

Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie innym wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej (www.anr.gov.pl), nie później
jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, wzywając do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

17.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.

18.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie
Izba oddala opozycję.

20.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

21.

Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 16 niniejszego rozdziału nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

22.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
Skargę
wnosi
się
za
pośrednictwem
Prezesa
Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

SIWZ – dostawa – kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

17

nr ZP-272-10/2013

23.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.

Rozdział 18. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 19. Informacja o przewidywanym zawarciu umowy ramowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Rozdział 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 21. Informacja o składaniu ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Rozdział 22. Adres poczty elektronicznej. – zamawiający dopuszcza porozumiewanie się
drogą elektroniczną.
Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się
w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji.
Rozdział 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie
w złotych polskich.
Rozdział 24. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Rozdział 25. Podwykonawstwo.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Rozdział 25. Załączniki
Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1) Formularz oferty - wzór,
2) Formularz cenowy – wzór,
3) Formularz oświadczenia - wzór,
4) Formularz oświadczenia - wzór,
5) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - wzór,
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Załącznik nr 1
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
- wzór formularza oferty

Muzeum Niepodległości w Warszawie
OFERTA
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adres
/
adresy
………………………………………………………………………………………………
Tel. wraz z numerem kierunkowym ………………………………………
email: …………………………………………………………………………
NIP ……………………………… REGON ……………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………...…
(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum).
Ja / my niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………
Działający w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie
Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferuję/emy
realizację
przedmiotu
zamówienia
za
cenę
w wysokości brutto: ........................................................................ zł, słownie:
................................................................................... zł, podatek VAT ...... %, tj.
.............................. zł, cena netto: .............................. zł, zgodnie z załączonym
formularzem cenowym.
1.
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3.

W powyższej cenie uwzględnione zostały
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

wszystkie

wymogi

określone

4.

Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia w okresie od 1 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku.

5.

Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6.

Uważam/y się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert włącznie.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i nie
wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na określonych w nim warunkach przez
zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później
jednak niż do końca okresu związania ofertą.
8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega,
iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, gdyż
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a mianowicie:
7.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
9.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy

adres:

…………………………………………………………………………………………
………………
10.

Załącznikami do niniejszej oferty, są:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11.

Ofertę niniejszą składam/y na …………… kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/
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Załącznik nr 2
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
- formularz cenowy
Wykonawca : .......................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................
Punkt poboru : Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25,
Warszawa

Przewidywane zużycie w
okresie zamówienia
Moc umowna
Grupa taryfowa
Lp Wyszczególnie Zakładan
nie elementów e ilości
rozliczeniowyc
h
Sprzedaż

1.
1
2

2.
Energia
elektryczna
Opłata
handlowa

3.

158.000

kWh

kW
liczba punktów poboru e.e.
120
C22a
Cena
Wartość Podatek
Jednostka
jednostkowa
opłat
VAT 23
opłat
(bez VAT)
%w
(bez VAT)
w PLN
PLN
w PLN
4.
6.
7.
8.

158000

zł/kWh

48

m-cy

|1|
Wartość opłat
(z VAT )
w PLN
9.

Razem wartość opłat brutto (suma poz. 1-2)
Dystrybucajaj
a

Stawka
158000
zł/kWh
jakościowa
Składnik
4 zmienny stawki 158000
zł/kWh
sieciowej
Składnik stały
5 stawki sieciowej
zł/ kW/ m-c
Stawka opłaty
6
zł/kW/ m-c
przejściowej
Opłata
7
48
zł/m-c
abonamentowa
Razem wartość opłat brutto (suma poz. 3-7)
3

Umowa kompleksowa (sprzedaż + dystrybucja)

......................................................................
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/
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Załącznik nr 3
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
- wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
Wykonawca : .......................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału ustalone w przedmiotowym
postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

........................................................................
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy/wykonawców/
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Załącznik nr 4
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
- wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy
Wykonawca : .......................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej”, oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia składającego/ych ofertę
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zachodzą okoliczności, o
których

mowa

w

art.

24

ust.

1

ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami).

......................................................................
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy/wykonawców/
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Załącznik nr 5
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
- informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca : .......................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................

INFORMACJA
(o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej”, informuję/emy1, że:
a) Nie należę/ymy do żadnej grupy kapitałowej2,
b) Należę/ymy do grupy kapitałowej i załączam/y do naszej oferty przetargowej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej2 *
* Niepotrzebne skreślić

........................................................................
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy/wykonawców/

1

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 bezwzględnie przedmiotowe
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców
2
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
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Załącznik nr 6
do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Wykonawca : .......................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej”, oświadczam/y, że posiadamy aktualną, obowiązującą w terminie wykonania
przedmiotu zamówienia, umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie
usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej tj. obiektu Zamawiającego.
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