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Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

fax (22) 840-81-41 

e-mail: ilnie@ciop.pl 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym 
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod 
adresem: www.ciop.pl – BIP – zamówienia publiczne. 

 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.), 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 

Kod Nazwa 

65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby 
Zamawiającego, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. 

1. Obiekt przeznaczony do zasilania należy do IV grupy przyłączeniowej. 

2. Grupa taryfowa: B 21. 

3. Prognozowane zużycie energii elektrycznej 1.800.000 kWh. 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do 
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości energii. 

Sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na podstawie umowy 
kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. 
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Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty nie 
powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie 
sprzedawcy.  

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1059 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 
r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych 
do ustawy Prawo energetyczne. 

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia  został 
określony w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

 

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2017 r., bądź do 
wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację 
zamówienia, w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej. 

 

Rozdział V - Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych 
oraz informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania   
– warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca złoży aktualną koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1059 ze zm.); 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków 
udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia – Załącznik nr 2 do 
SIWZ; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje 
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szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do 
realizacji przedmiotu zamówienia – Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z warunków określonych w pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców 
samodzielnie. 

 

Rozdział VII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu:  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie 
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i 
jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a 
także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z 
treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez 
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym 
podmiotem, 

d) w jakim zakresie i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział 
przy wykonywaniu zamówienia; 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć 
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - 
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 ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawiony z odpowiednią datą 
wymaganą dla tego dokumentu. 

3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 
nr 5 do SIWZ. 
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Rozdział VIII – Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 składają wspólnie ofertę, przy czym: 

1) Oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale VII pkt 1 powinny 
zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden 
z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie); 

2) Oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale VII pkt. 2 i 3 muszą 
być złożone osobno przez każdego z Wykonawców. 

 

Rozdział IX - Podwykonawcy 

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację 
powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 
podwykonawcy. 

2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za 
zgodą Zamawiającego. 

 

Rozdział X – Informacja o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem, z 
zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego 
oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany 
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 
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zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. 
wiadomości nie otrzymał. 

 

Rozdział XI – Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie,  
faksem lub e-mailem, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację 
na własnej stronie internetowej (www.ciop.pl – BIP - zamówienia publiczne), 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. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w specyfikacji, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
taką informację na własnej stronie internetowej (www.ciop.pl – BIP - zamówienia 
publiczne). 

 

Rozdział XII – Termin związania ofertą 

1. Ustala się, że Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 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. 

 

Rozdział XIII – Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 
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5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 
lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. 
powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularz oferty, 
oświadczeń) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one 
zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w 
przygotowanych wzorach. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 
poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie 
spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą 
przedsiębiorstwa.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
Wykonawcę. 

13. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 

14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

15. Na ofertę składają się: 

1) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
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3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – Załącznik 
nr 3 do SIWZ; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

6) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 

7) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 
także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

 

Rozdział XIV – Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. 
Czerniakowskiej 16, w Kancelarii, w pokoju nr 335, w terminie do dnia 
05.08.2015 r. do godz. 10.00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 16.00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego 
oraz opisane: 
Nazwa (firma) wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Centralny Instytut Ochrony Pracy –  
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
 
 

„Oferta na dostawę energii elektrycznej”  
Nie otwierać przed dniem 05.08.2015 r., godz. 10.30 

 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. 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 według 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. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
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zasad jak wprowadzenie 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 z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z 
ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

Rozdział XV– Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 16, w 
Warszawie , w pokoju nr 403B, w dniu 05.08.2015 r. o godz. 10.30. 

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

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający 
prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

Rozdział XVI – Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na 
sposób realizacji zamówienia, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z 
tekstu załączonych Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).  

2. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty tj. wartość brutto za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku.  

3. W tabeli zamieszczonej w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) podano: 
grupę taryfową OSD (kol. 1), maksymalne zużycie energii w okresie  
obowiązywania umowy (kol. 2). W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia 
przez Wykonawcę należy podać:  

1) cenę jednostkową netto obejmującą sprzedaż energii (kol. 3), wyrażoną w zł, 
wpisując cyfry z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku,  

2) wartość netto (kol. 4 = kol. 2 x kol. 3), wyrażoną w zł, wpisując cyfry z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,  

3) opłata handlowa (kol. 5), obejmująca m.in. opłatę za wystawienie i doręczenie 
Zamawiającemu faktur i inne koszty stałe, niezależne od wartości zużytej 
energii elektrycznej, wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku,  

4) wartość netto opłaty handlowej (kol. 6 = 48 m-cy x kol. 5), wyrażoną w zł, 
wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

5) łączna wartość netto (kol. 7 = kol. 4 + kol. 6 ) wyrażoną w zł, wpisując cyfry z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

6) łączna wartość brutto (kol. 8 = kol. 7 + podatek VAT) wyrażoną w zł, wpisując 
cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku  

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.  
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5. Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty 
nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej 
taryfie sprzedawcy.  

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w 
Istotnych Postanowieniach Umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca złoży 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.  
 

Rozdział XVII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 
ceny brutto podanej w PLN, za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej 
przez Wykonawcę. 

Lp. Kryterium zasadnicze Opis Waga – udział w 
ocenie 

1. Cena Cena oferty (z podatkiem VAT) za 
realizację przedmiotu zamówienia, na 
którą powinny składać się wszelkie 
koszty ponoszone przez Wykonawcę 

100 

 

2) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez 
Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma maksymalną 
liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do 
poniżej zamieszczonego wzoru: 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

X 100 
Cena brutto oferty badanej 

3) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w 
%. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. 
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmująca 
realizację zamówienia.  

 

Rozdział XVIII – Udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 
kryterium wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie 
internetowej (www.ciop.pl – BIP - zamówienia publiczne) oraz w swojej siedzibie.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta na realizację zamówienia. 

5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdział XIV – Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XX – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcom w toku postępowania  

1. Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec 
czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
Zamawiający: 
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

 
Formularz oferty  

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej 

Adres1: 

Miejscowość:  

Ulica:  Nr  

Kod pocztowy:  

Tel.  

Fax:  

e-mail:  

NIP:  

REGON:  

Nr konta bankowego, na które 
będzie kierowane wynagrodzenie 
dla Wykonawcy, w przypadku 
podpisania umowy 

 

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na warunkach określonych w 
SIWZ i zgodnie z jej treścią. 

Cena za realizację zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: 
………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości 
……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie: 
……………………………......................................................................................... zł). 

 
Grupa 
taryfo

wa 
OSD 

Maksymalne 
zużycie 
energii 
(kWh) 

Cena 
jednostkowa 

netto 
obejmująca 
sprzedaż 
energii 

(zł/kWh)  

Wartość 
netto w zł 

kol 2 x kol 3  

Opłata 
handlowa 

netto 
zł/miesiąc 

Wartość netto 
opłaty 

handlowej  

48 m-cy x kol 
5 

Łączna wartość 
netto w zł  

kol. 7=kol. 4 + 
kol 6  

Łączna wartość 
brutto w zł 

kol. 8=kol 7 + 
podatek VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B 21 1.800.000       

 

 

                                                            
1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
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Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń. 

2. Złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ. 

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

4. Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części 
……………………………………………………………………………………………2 

5. Nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia3. 

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Ofertę niniejszą składamy na …….. stronach. 

9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko: ……………………………….. 

Adres: …………………………………………... 

Telefon: ……………………… fax: ………………………. 

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 
 

.....................................................2015 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisująca ofertę. 

                                                            
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp 

 
Ja/my niżej podpisany/i 

…………………………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres Wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

 

 

 
.....................................................2015 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 
 

Ja/my niżej podpisany/i 

…………………………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

 
.....................................................2015 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej4 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 

 
.....................................................2015 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 
.....................................................2015 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

                                                            
4 Należy wypełnić pkt. 1 lub 2 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

Istotne postanowienia umowy 

Umowa zawarta w dniu …………….. 2015 roku w Warszawie, w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Umowa powinna być 
oznaczona numerem EZ/ZP–50/2015. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do siedziby 
Zamawiającego, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi – zwanej 
dalej „Prawem energetycznym”. 

2. Maksymalną łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana  
w okresie obowiązywania umowy wynosi 1.800.000 kWh. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii, określoną 
wg wskazań urządzeń pomiarowych. 

Oświadczenia 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną, 

2) Posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, zwanym dalej „OSD”, tj. RWE Stoen Operator S.A., 

3) OSD, z którym Wykonawca zawarł Generalną Umowę Dystrybucyjną, posiada 
ważną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. 

 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy. Standardy jakościowe obsługi klienta 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 
standardów jakościowych oraz innych wymagań OSD, zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy jak  
i w odrębnych przepisach prawa, do miejsca wskazanego w umowie, 

2) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym 
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego  
z powodu awarii sieci, 

3) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji 
dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, 

4) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu 
energii elektrycznej spowodowanej nieprawidłową pracą sieci, 
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5) powiadamiania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach  
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie 
pisemnej, faxem i mailem na adres ………..  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu wglądu do 
danych stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną. 

3. W przypadku zmiany Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania, nie później niż w okresie 30 dni od dnia dokonania zmiany 
Wykonawcy, rozliczeń z Zamawiającym na podstawie otrzymanych od OSD 
danych dotyczących ilości zużytej przez Zamawiającego energii elektrycznej. 

4. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, 
Zamawiającemu przysługuje, na jego pisemny wniosek, prawo ubiegania się  
o  bonifikatę według stawek określonych w § 42 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie 
prawnym określającym te stawki. 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami określonymi w umowie, 

2) terminowej zapłaty za dostarczoną energię elektryczną, świadczone usługi 
dystrybucji tej energii oraz wszelkie pozostałe należności związane  
z dostawą energii elektrycznej, 

3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy dostępu, wraz 
z niezbędnym sprzętem, do należących do Zamawiającego 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,  

4) niezwłocznego poinformowania 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) informowania Wykonawcy o utracie tytułu prawnego do nieruchomości, 
obiektu lub lokalu, stanowiącego miejsce dostawy energii elektrycznej. 

Warunki płatności 

1. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie 
odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych 
przez operatora systemu dystrybucyjnego, zgodnie z okresem rozliczeniowym, 
stosowanym przez OSD. 

2. Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni 
od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora 
systemu dystrybucyjnego. 

3. Należności za pobraną energię elektryczną do obiektu Zamawiającego 
regulowane będą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. W 
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przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Wykonawca jest uprawniony 
do wystawiania faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT na dzień 
powstania zobowiązania, bez konieczności aneksowania umowy. 

4. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie do 21 dni od daty 
wystawienia faktury. Przez dzień zapłaty rozumienie się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej 
faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być 
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. W przypadku uznania 
reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

6. Ceny określone w Formularzu ofertowym ulegną zmianie w przypadku zmiany 
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub 
zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub 
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 
zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 
energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą 
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 
 

Postanowienia końcowe 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania umowy będą rozpoznawane przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

 

 


