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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

nr sprawy: EZ/ZP - 15/2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla
Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej
48
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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Ilona Niewęgłowska;
Faks do korespondencji: (22) 840 81 41;
E-mail do korespondencji: ilnie@ciop.pl;
Adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zamówienia publiczne
Korespondencja pisemna: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1600.

Rozdział 2 - 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 2017 r.,
poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
Kod

Nazwa

09300000-2

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i
jądrowa

65310000-9

Przesył energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu
Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48.
Zamówienie składa się z dwóch Części:
1) Część 1 zamówienia - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej;
2) Część 2 zamówienia - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48.
1. Obiekt przeznaczony do zasilania należy do IV grupy przyłączeniowej.
2. Grupa taryfowa: C 21.
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3. Moc umowna 100 kW (z możliwością zmiany minimum raz w roku).
4. Prognozowane zużycie energii elektrycznej 400 MWh.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do
porównania ofert i 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 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).
Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty nie
powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie
sprzedawcy. Cena za usługę przesyłu i dystrybucji musi być zgodna z aktualną
Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzoną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
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.
Do dnia 31.12.2017 r. obowiązuje umowa z PGE Obrót S.A. na kompleksową
dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2018 r., po spełnieniu wszystkich
warunków przyłączenia do sieci OSD, do dnia 31.12.2019 r. bądź do wyczerpania
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, w
zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia lub na poszczególne
części.

Rozdział 6 - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy
wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
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1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże że:
a)

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj.: posiada
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy Prawo
energetyczne;

b)

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w
przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej)
lub
oświadczenie
Wykonawcy
o
posiadaniu
aktualnej,
obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia,
umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii
elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców
nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - Załącznik nr 3
do SIWZ.
Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie
warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania;

2. Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
po z. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016r. poz. 615);

2)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
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3. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Rozdział 7 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
a)

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii udzielonej Wykonawcy
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, na podstawie ustawy Prawo energetyczne;

b)

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej)
lub
oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w
terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje
się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);

2) brak podstaw do wykluczenia:
a)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:
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1)

pkt. 2.2 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się.
6. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z
kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielnie zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Rozdział 8 – Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w
Rozdziale 7 pkt 2, dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a niebędących podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona i został
wezwany do złożenia dokumentów.

Rozdział 9 – Informacja o sposobie porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
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dokumentów
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania
Wykonawcami jest Pani Ilona Niewęgłowska, adres: ilnie@ciop.pl.

się

z

2. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje mogą być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną – w formie
poczty elektronicznej.
3. Droga elektroniczna nie dotyczy składania i uzupełniania:
1) oferty;
2) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 7;
3) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
4) oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
5) pełnomocnictwa,
dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
4. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej
niniejszego postępowania należy wskazywać nr sprawy oraz nazwę
postępowania.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Rozdział 10 – Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie 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.

Rozdział 11 – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie Pzp oraz wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
3. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – zgodnie
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z załączonym do oferty pełnomocnictwem (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie).
4. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane,
opieczętowane pieczęcią Wykonawcy oraz czytelnie podpisane lub parafowane
wraz z pieczątką imienną przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność, oznaczonym napisem:
„Oferta na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych
CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 – Część …. zamówienia”
Znak sprawy: EZ/ZP-15/2017
Nie otwierać przed dniem 16.11.2017 r., godz. 10.30

oraz nazwą, dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy
(dopuszcza się pieczęć). Skutki związane z brakiem oznaczenia koperty w
sposób podany w zdaniu poprzedzającym ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
1)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

2)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

3)

pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w
sposób wskazany w pkt 5 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy
umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w
ofercie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział 12 – Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 16 w
Warszawie – piętro III, pok. 335 – Kancelaria, do dnia 16.11.2017 r., do godziny
10.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
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3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 403B, w dniu
16.11.2017 r., o godzinie 10.30.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ciop.pl –
BIP – zamówienia publiczne - informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeśli dotyczy .

Rozdział 13 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
wykonania części przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i podania w nim
ceny netto i brutto za realizację części zamówienia.
3. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny jednostkowe za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej należy
określić wg obowiązujących na dzień składania ofert, zgodnie z obowiązującą
taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
ceny brutto za realizację części zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.
Lp.
1.

Kryterium zasadnicze
Cena

Opis

Waga – udział w
ocenie

Cena oferty (z podatkiem VAT) za
realizację przedmiotu zamówienia, na
którą powinny składać się wszelkie

100

10
koszty ponoszone przez Wykonawcę

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
3. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez
Wykonawcę na realizację poszczególnej części zamówienia. Wykonawca, który
przedstawi najniższą cenę w oferowanej części 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

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w
%. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą
realizację poszczególnych oferowanych części zamówienia. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział 15 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wzór umowy
1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców – oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(y) notarialnie.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której ogólne warunki
określono w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do
SIWZ.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminach określonych w
art. 94 ustawy Pzp.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do
reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział 16 – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 17 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 18 – Pouczenie o środkach ochrony
przysługujących Wykonawcom w toku postępowania

prawnej

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych odpowiednio w art. 182 ustawy Pzp. 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.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział 19 – Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 20 - Załączniki
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Nr Załącznika

Nazwa Załącznika

1

Formularz oferty

2

Oświadczenie Wykonawcy

3

Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD na świadczenie usług
dystrybucyjnych energii elektrycznej

4

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

5

Istotne Postanowienia Umowy
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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:
……………………………………………………………………………………………………………………….
1

Adres lub siedziba : ………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………….......
tel.
fax:
e-mail:
NIP:
REGON:
Osoba upoważniona do kontaktu z
Zamawiającym
Czy Wykonawca jest małym lub
2
średnim przedsiębiorstwem

1)

Imię i nazwisko: …………………………..

2)

tel.: …………………………………………

3)

adres e-mail: ………………………………

 tak
 nie

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 obejmującą sprzedaż energii
elektrycznej i/lub świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu
Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48, na warunkach
określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią.
Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto
(słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości
………………
zł,
tj.
łącznie
…………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………..................................................................................... zł), w
tym za:
1

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów Eur.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
2
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Część 1 zamówienia - cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ………….
zł netto (słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w
wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie:
……………………………......................................................................................... zł);
Część 2 zamówienia - cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ………….
zł netto (słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w
wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie:
……………………………......................................................................................... zł).
Kalkulacja ceny ofertowej na Część 1 zamówienia przedstawia się następująco:

OBRÓT

Zakładana
ilość w
okresie 24
miesięcy
400
24

energia czynna
opłata handlowa
inne …..
Ogółem za okres 24 m-cy

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
za 24 m-cy

Podatek
VAT

Wartość
brutto
za 24 m-cy

zł/MWh
zł/m-c

Kalkulacja ceny ofertowej na Część 2 zamówienia przedstawia się następująco:
Zakładana
ilość w
okresie 24
miesięcy
400
400

DYSTRYBUCJA

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
za 24 m-cy

Podatek
VAT

Wartość
brutto
za 24 m-cy

składnik jakościowy
zł/MWh
składnik zmienny
zł/MWh
stawki sieciowej
składnik stały
400
zł/MWh/m-c
stawki sieciowej
opłata przejściowa
400
zł/MWh/m-c
opłata
24
zł/m-c
abonamentowa
inne ……….
Ogółem za okres 24 m-cy

Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
2) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
6) oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe)
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;
7) niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym
Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
1) Imię i nazwisko - …………………………………….
…………………………..

–

stanowisko/funkcja

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub
na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentach rejestrowych
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego
Część I:
Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej
Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl
2. Tytuł zamówienia „Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48”
3. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: EZ/ZP-15/2017

Część II:
Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………
telefon: ………………………… faks ………………………………
e-mail: …………………………………………
B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy
Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób)
upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
b) Stanowisko/Działający jako:
………………………………………………………………………………………..………..
c) telefon: …………………………………………………….
d) e-mail: …………………………………………………...
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Część III:
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOPPIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48, prowadzonego przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….
Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Część IV:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOPPIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48, oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ.

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania na dostawę energii elektrycznej obejmującą
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul.
Wierzbowej 48, nr sprawy: EZ/ZP-15/2017,
działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
oświadczam / -y, iż posiadam/ -y aktualną, obowiązującą w terminie wykonania
przedmiotu zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na
którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (teren – miasto Łódź).

.....................................................2017 r.

____________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp
Przystępując do postępowania na dostawę energii elektrycznej obejmującą
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul.
Wierzbowej 48, nr sprawy: EZ/ZP-15/2017,
działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2017 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………
(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2017 r.

____________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Umowa powinna nosić numer: EZ/ZP-15/2017
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa energii elektrycznej obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej lub/i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul.
Wierzbowej 48, będącego jednostką organizacyjną Zamawiającego, na
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220) wraz z przepisami wykonawczymi
– zwanej dalej „Prawem energetycznym”.”
2. Maksymalną łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w
okresie obowiązywania umowy do wysokości 400,00 MWh.
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”),
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 oraz zapewnienia świadczenia przez OSD
usługi dystrybucji energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących
standardów jakościowych oraz innych wymagań OSD, ustawie 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 dostarczenia energii elektrycznej przerwanego z
powodu awarii sieci.
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
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Wykonawcy, rozliczeń z Zamawiającym na podstawie otrzymanych od OSD
danych dotyczących ilości zużytej przez Zamawiającego energii elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej przez OSD na rzecz Zamawiającego w szczególności:
1) Dystrybucji energii elektrycznej do wskazanego przez Zamawiającego
miejsca dostarczania energii,
2) Przydzielania, zgodnie z obowiązującymi zasadami OSD, standardowego
profilu zużycia energii elektrycznej,
3) Ochrony danych pomiarowych Zamawiającego,
4) Przeprowadzania procesu zmiany Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. W
przypadku
niedotrzymania
jakościowych
standardów
obsługi
Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według
stawek określonych w Rozporządzeniu 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.
6. Wykonawca zapewni dotrzymanie przez OSD warunków ciągłości
dostarczania energii elektrycznej, według których czas trwania przerw w
dostawie energii elektrycznej nie może przekroczyć:
1) W przypadku jednorazowej przerwy planowanej – 16 godzin.
2) W przypadku jednorazowej przerwy nieplanowanej – 24 godziny.
3) Sumy czasów trwania w ciągu roku przerw planowych jednorazowych
długich i bardzo długich – 35 godzin.
4) Sumy czasów trwania w ciągu roku przerw jednorazowych nieplanowanych
– 48 godzin.
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i warunkami umowy,
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 OSD wstępu na
nieruchomość lub do pomieszczeń w celu dokonywania odczytów wskazań
układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonania kontroli układu
pomiarowo – rozliczeniowego,
4) Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu wraz z
niezbędnym sprzętem, do układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz
należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na
terenie lub w obiekcie Zamawiającego w celu przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych, naprawy lub przeprowadzenia badania i pomiarów
układu pomiarowo – rozliczeniowego, jak i usunięcia awarii w sieci lub
wymiany takiego układu, w tym wymiany na licznik zdalnego odczytu,
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5) Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD zbierania i
zabezpieczania dowodów dotyczących nielegalnego poboru energii
elektrycznej, a także naruszenia przez Zamawiającego warunków
używania układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz warunków umowy.
6) 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 i usługi dystrybucji energii
elektrycznej do obiektu Zamawiającego regulowane będą na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawcę. W 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, w którym nastąpiło
uznanie rachunku bankowego Wykonawcy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej
faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. W przypadku uznania
reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą.
6. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegną zmianie w
przypadku zmiany taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa
zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
7. Ceny określone w Formularzu ofertowym Sprzedawcy 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.

