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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
„DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW BIURA RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 77 I UL. DŁUGIEJ 23/25 W
WARSZAWIE”
Przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Zatwierdzono w dniu 06.05.2019 r.
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1.

DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
IPU – istotne postanowienia umowy;
OPZ - opis przedmiotu zamówienia;
ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2.

ZAMAWIAJĄCY
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Adres do korespondencji:
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa.
e-mail: zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw 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.
Oznaczenie postępowania:
DOSTAWA (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW BIURA RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 77 I UL. DŁUGIEJ
23/25 W WARSZAWIE, znak: BDG-WZP.261.3.2019
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie – zarówno tytuł jak i znak.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę
powyższych wymogów.

4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul.
Długiej 23/25 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Kody CPV:
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
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4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2 Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
SIWZ.
4.3 Podwykonawstwo.
Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które muszą być wykonane
osobiście przez Wykonawcę.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
W sytuacji kiedy wykonawca powołuje się - na zasadach określonych w art. 22a ust. – na
zasoby podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający żąda podania nazw tych firm.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31
lipca 2020 r.
6.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

6.1

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się:
- pisemnie, z dopiskiem „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej
23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2019”;
- drogą elektroniczną na adres: e-mail: zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres
do
korespondencji:
Al.
Solidarności
77,
00-090
Warszawa,
e-mail:
zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl, z zastrzeżeniem formy określonej w ustawie.
W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej
Zamawiającego: http://bip.brpo.gov.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zapytania należy przesyłać na adres e-mail, podany w punkcie 2. SIWZ. Zastosowanie
mają przepisy art. 38 ustawy. I tak:
a) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść pytania i odpowiedzi
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie

6.2

6.3

6.4
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6.5

6.6

7.

7.1

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert;
b) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie,
c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca
bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego http://bip.brpo.gov.pl w
celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź
wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu oraz
b) spełniają warunki udziału w niniejszym, postępowaniu, dotyczące:
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca będzie
posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony
warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał/wykonuje co najmniej dwie dostawy, rozumiane jako dwa
zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia. Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie dostawy energii
elektrycznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto przez okres 12 miesięcy (z
tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na dostawą wykonywaną, to wartość
wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100
000,00 PLN do dnia otwarcia ofert);
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7.2

7.3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w
art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający wskazuje, iż działając na podstawie art. 24 ust. 5 wyklucza z
postępowania Wykonawcę:
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. poz. 978, z późn.
zm.) 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, z późn. zm. );
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) 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 , co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
5
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nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3)w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4)w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody
wyrządzonej
przestępstwem
lub
przestępstwem
skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
6
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udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
7.4.

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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;
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z
ustawą Prawo energetyczne;
c) wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
7
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lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach zawodowych, sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
h) pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. lit. a), e),
d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 7.5. a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.7. 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. 7.5., 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.
7.8. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt 7.1.1) oraz 7.1.2) musi być
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7.9.

spełniania przez co najmniej jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy
niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ RAZEM Z
OFERTĄ
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wraz z formularzem oferty (załącznik nr 2) wykonawca winien złożyć, formularz
cenowy (załącznik nr. 2a), oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 4) i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy.
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
dotyczącym przesłanek wykluczenia (załącznik nr 3).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu stanowiącym załącznik nr 4.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.).
9.3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Banku Narodowy Bank Polski nr:
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07 1010 1010 0025 6713 9120 0000.
9.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania
rachunku Zamawiającego.
9.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód
wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu
wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty.
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty
oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu
ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia
lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna
stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty).
9.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
9.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.11 SIWZ.
9.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 9.9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana;
c) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.12. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
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10.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Wymagania ogólne:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty
w sposób czytelny;
c) oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej SIWZ;
d) wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę;
e) formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez
Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy;
f) w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
g) wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości
wraz z numerami stron do których się ona odnosi;
h) wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
j) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy);
k) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę firm i nazw podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2
ustawy (jeżeli dotyczy).
10.2. Oferta powinna zawierać:
a) formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym
Załącznik do SIWZ;
b) dokument wadialny – sposób złożenia dokumentu wadialnego został określony w
pkt 9.2;
c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ.
10.3. Opakowanie oferty:
a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres do
korespondencji Zamawiającego:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00 - 090 Warszawa, Al. Solidarności 77 wraz
z dopiskiem:
„Dostawa energii elektrycznej, znak: BDG- BDG-WZP.261.3.2019”
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„Nie otwierać przed dniem 15.05.2019 r. do godz. 10.15”.
b) Opakowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami
telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty
nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas
porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego
postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem określonym w
pkt 13.2.
10.4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępniane, Wykonawca ma obowiązek:
a) informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania, opisanej:
“Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w
formularzu oferty;
b) wykazać nie później, niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, to jest: nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków
wynikających z Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, ze zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną
informację, jako niepodlegająca ochronie i niestanowiąca tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.5. Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej;
b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”;
c) pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
11.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

11.1. Obliczenie ceny oferty:
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w opisie
12
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przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w IPU określających warunki
realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ).
11.2. Sposób przedstawienia ceny oferty:
a) Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty;
b) cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza;
c) w cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania, określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wszystkie koszty związane z
wykonaniem dostawy w szczególności: ubezpieczenie, podatek VAT, itp. oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także zmian
przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT;
d) wymagane jest podanie przez Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
ceny brutto w złotych polskich;
e) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
11.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.1. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z postanowieniami ustawy i warunkami
zawartymi niniejszej SIWZ, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

60 %

2.

Proekologiczne

40%

12.2. Przy ocenie ofert w kryterium:
„CENA” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
Kryterium nr 1
Wzór
13
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CENA (C)

Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej

Zamawiający rozumie przez cenę sumę wartości brutto energii elektrycznej czynnej
oraz wartość brutto opłaty handlowej (zgodnie z formularzem ofertowym).
12.3. Ocenie punktowej w kryterium „PROEKOLOGICZNE” będzie rozpatrywane na
podstawie oświadczenia o udziale energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
- zwanych dalej „OZE” (Zamawiający dopuszcza również świadectwa pochodzenia) w
energii sprzedawanej, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Zamawiający
wymaga aby wskaźnik ten wynosił minimum 20%.
Ocenie punktowej w kryterium „Proekologiczne” zostanie zastosowany następujący
wzór arytmetyczny:
Kryterium

Proekologiczne
(Pe)

Wzór
Kryterium proekologiczne
Liczba punktów = (Pbad/Pmax ) * 40
gdzie:
- Pbad - wskaźnik energii odnawialnej (OZE) podanej w ofercie
badanej
- Pmax - najwyższy procentowy wskaźnik energii odnawialnej
(OZE) spośród badanych ofert.

12.4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12.5. Za najkorzystniejsza ofertę, zostanie uznana oferta który uzyska największą ilość
punktów uzyskaną poprzez zsumowanie kryteriów:
Cena
Kryterium proekologiczne
12.6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona,
zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie, przyznanych według powyższych
kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą.
12.7. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert
Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.
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12.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty.
13.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. Ofertę należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa,
Al. Solidarności 77 lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty.
13.2. Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019 r., o godzinie 10:00 Za termin złożenia
oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w punkcie 13.1.
13.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2 ustawy).
14.

OTWARCIE OFERT

14.1 Oferty zostaną otwarte w dniu 15.05.2019 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77.
14.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.3 Otwarcie ofert jest jawne.
14.4 Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma), adres Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, oraz terminu realizacji.
14.5 Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert wraz z informacją o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art.
182 ust. 6 ustawy).
15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
15.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY
AL. SOLIDARNOŚCI 77 I UL. DŁUGIEJ 23/25 W WARSZAWIE”
znak: BDG-WZP.261.3.2019

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
16.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać
przelewu na rachunek bankowy Banku: Narodowy Bank Polski nr:
07 1010 1010 0025 6713 9120 0000.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub
kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub
dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał
dokumentu zabezpieczenia.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7

17.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
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W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
18.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

18.1

Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, datę i miejsce
podpisania umowy.
Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie
przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy. Zawarcie
umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie
zobowiązany przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt. 18.1 do:
a) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz
do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych
osób do zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw poświadczonych przez
notariusza;
b) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w IPU oraz do ewentualnego
przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one
w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy
wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 18.1 lub nieterminowe wywiązanie
się z obowiązków zgodnie z pkt. 18.3 uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia
umowy, co umożliwia Zamawiającemu zastosowanie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy.

18.2

18.3

18.4

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
19.1
19.2

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej
umowy: przewidziane w par 14 IPU
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20. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Biuro

Rzecznika

Praw

Obywatelskich, Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest
Pani Natalia Bender, inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa
(sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, numer: BDGWZP.261.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

** Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
Wykaz załączników
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 2A
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6

–
–
–
–
–
–
–

Opis przedmiotu zamówienia;
Formularz oferty;
Formularz cenowy;
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu;
Wzór: Wykaz wykonanych dostaw;
Istotne postanowieni umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) do budynków Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej
23/25.
2. Charakterystyka budynków BRPO:
a) budynek przy Alei Solidarności 77, 00-090 Warszawa
- budynek biurowy,
- IV grupa przyłączeniowa odbiorców energii elektrycznej,
- grupa taryfowa C21,
- moc przyłączeniowa 2 x 200 kW (200 kW na każde z dwóch przyłączy),
- moc umowna 2 x 200 kW (200 kW na każde z dwóch przyłączy)
- szacunkowe roczne zużycie energii 260 000 kWh,
- okres rozliczeniowy co 1 miesiąc,
- PPE: 0000010009000000000000000003475,
- PPE: 0000010009000000000000000003480,
- numer licznika: 1358057,
- numer licznika: 1358125.
- aktualna umowa na dystrybucję energii elektrycznej nr z firmą innogy Stoen Operator Sp. z
o.o. obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość
umowy.
- aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej nr BDG/140/WLiA/2018 z firmą
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej wartość umowy.
b) budynek przy ul. Długiej 23/25, 00-238 Warszawa
- budynek biurowy,
- IV grupa przyłączeniowa odbiorców energii elektrycznej,
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- grupa taryfowa C21,
- moc przyłączeniowa 108 kW,
- moc umowna 108 kW,
- szacunkowe roczne zużycie energii 95 000 kWh,
- okres rozliczeniowy co 1 miesiąc,
- PPE: 0000010023800000000000000001282,
- numer licznika: 1386539.
- aktualna umowa na dystrybucję energii elektrycznej nr BDG/73/WLiA/2018 z firmą innogy
Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej wartość umowy.
- aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej nr BDG/140/WLiA/2018 z firmą
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej wartość umowy.
3. Pozostałe informacje:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. (12
miesięcy) lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co nastąpi pierwsze.
Planowane zużycie energii elektrycznej łącznie dla obu budynków wynosi odpowiednio:
a) w okresie roku kalendarzowego (12 miesięcy): 355 000 kWh (355 MWh)
b) w okresie planowanego terminu realizacji zamówienia (12 miesięcy): 355 000 kWh (355
MWh)
Określenie przewidywanego zużycia energii elektrycznej służy do wyboru najkorzystniejszej
oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania ani przyrzeczenia handlowego.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami.
Sprzedaż energii elektrycznej będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
ważną w okresie wykonywania umowy.
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Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego właściwym miejscowo dla budynków
BRPO. Na terenie miasta stołecznego Warszawy zadania Operatora Sieci Dystrybucyjnej, na
podstawie udzielonej przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji, pełni firma innogy Stoen
Operator Sp. z o.o.
Wykonawca zagwarantuje świadczenie usługi bilansowania handlowego w rozumieniu art. 3
pkt 40 ustawy Prawo energetyczne i poniesie wszelkie koszty z tym związane.
W zaoferowanej cenie jednostkowej za sprzedaż energii elektrycznej oraz w stawce opłaty
handlowej Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania
bilansowania handlowego.
Zasady rozliczeń:
Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii
elektrycznej (netto), określonych w dokumentacji przetargowej, które wynoszą:

Grupa taryfowa C21
Składnik cenowy
Cena

energii

Jednostka miary
elektrycznej

całodobowej
Opłata

za

obsługę

(opłata handlowa)

rozliczenia

Cena netto

w zł. za 1 kWh

w zł. za 1 miesiąc

Ceny, wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostaną niezmienne
przez cały czas obowiązywania umowy.
Należność Wykonawcy, za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych, obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen
jednostkowych energii elektrycznej określonych w w/w tabeli.
Wykonawca musi zobowiązać się do całodobowego przyjmowania reklamacji i zgłoszeń
dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozpatrywania wniosków lub
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reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania na nie odpowiedzi nie później niż
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
Wykonawca musi wyznaczyć do współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia dedykowanego pracownika biura obsługi klienta.
Wyznaczony pracownik dostępny będzie telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze.
Jako sprzedawcę rezerwowego Zamawiający podaje firmę innogy Polska S.A. z siedzibą przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót
energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z OSD, sprzedające
energię elektryczną oraz zapewniające świadczenie usług dystrybucji tej energii na rzecz
Odbiorcy, w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę
wybranego przez Odbiorcę.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
...................................., dnia ....................... 2019 r.
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę (sprzedaż) energii
elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al.
Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2019, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego
przetargu, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferta cenowa:
1.1 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena oferty brutto: ..............................................................PLN (zsumowana wartość
brutto Tabeli A i Tabeli B podana w Załączniku nr 2A Formularza cenowego).
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com
obejmuje (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane podwykonawcy/ów (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii „OZE” w
energii sprzedawanej wynosi …...............% (podać z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku).
1.2. Oświadczamy, iż Zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ w punkcie 5.
1.4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Załączniku
nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia oraz podatek PTU (podatek od towarów i usług).
1.5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym z IPU) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
1.6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, którego bieg
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1.7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
1.8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
1.8. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3) …………………………………….

2.Informacje:
2.1 Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
............................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępnione.
2.2 Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium wpłacone w
pieniądzu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
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..............................................................................................................................................
tel.................................................................................., email .........................................
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym…………………………………………………

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 2A do Formularza Oferty
FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.: dostawa (sprzedaż)
energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy
Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2019
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi
cenami:
TABELA A
L.p.

Opis
składnika
cenowego

1.

Liczba
punktów
poboru
(PPE)

Ilość
energii

Jednostka
energii

Okres
realizacji
przedmiotu
zamówienia
(m-c)

Cena
jedn.
Netto
(kWh)

Cena
jedn.
Brutto
(kWh)

Wartość
netto

Wartość
brutto

A

B

C

D

E

F

BxE

BxF

Energia

355

kWh

elektryczna

tysięcy

czynna

Razem:

TABELA B
Lp.

1.

Opis składnika
cenowego

Okres realizacji
przedmiotu
zamówienia
(m-c)

Cena jedn.
Netto za
1 miesiąc
dla 1 (PPE)

Cena jedn.
Brutto
za 1 miesiąc
dla 1 (PPE)

Wartość
Netto

Wartość
brutto

A

Liczba
punktów
poboru
(PPE)
B

C

D

E

BxCxD

BxCxE

Opłata

3

12

handlowa
(za obsługę
rozliczenia
odbiorcy) –
zł/m- c/PPE

Razem:

..........................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa (sprzedaż)
energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy
al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2019,
prowadzonego

przez

Zamawiającego,

BIURO

RZECZNIKA

PRAW

OBYWATELSKICH,

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 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …..………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania
o udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa (sprzedaż) energii
elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al.
Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2019, prowadzonego
przez Zamawiającego, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..………………………… (wskazać dokument i właściwą

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ, w ust. 7 „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW” polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………..…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

UWAGA: Wzór do wykorzystania przez Wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona na etapie badania ofert,
zgodnie z pkt. 7.4 SIWZ
…………………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2019 r.
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia
na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie,
znak: BDG-WZP.261.3.2019
Lp.

Zakres dostawy (zgodny
z pkt 7.1 lit. b, ppkt. 2)
SIWZ)

Zamawiający
(nazwa podmiotu)

Termin realizacji
od/do (dd.mm.rrrr/
dd.mm.rrrr)

Wartość brutto
zamówienia w PLN

1.

2.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane przez Wykonawcę należycie. W przypadku nie przedstawienia dowodów potwierdzających
należyte wykonanie wszystkich wymienionych w powyższym wykazie dostaw za podstawę ustalenia spełnienia
warunku wymienionego służyć będą jedynie dostawy, których należyte wykonanie zostanie właściwie
udowodnione.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1.
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:
1)

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji na danym terenie,

2)

Umowa - niniejsza umowa,

3)

Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych - umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym, a OSD określającą prawa i
obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej,

4)

Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a
OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem
usługi dystrybucyjnej, w celu realizacji niniejszej umowy,

5)

PPE - Punkt Poboru Energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii
elektrycznej,

6)

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 ze zm.),

7)

Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń
pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej,

8)

Energia - energia elektryczna,

9)

Wykonawca - sprzedawca energii elektrycznej,

10)

Zamawiający/BRPO – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie,

11)

OZE - odnawialne źródła energii,

12)

Oferta – Formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
§ 2.

1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do

budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie zlokalizowanych przy
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al. Solidarności 77 (przyłącze pierwsze i przyłącze drugie)

i ul. Długa 23/25

(określonych w załączniku nr 2), na zasadach określonych w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) zwanej dalej
„Prawem energetycznym” oraz w aktach wykonawczych do Prawa energetycznego.
2.

Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej,

przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej
umowy

o

świadczenie

usług

dystrybucyjnych,

które

będą

zawarte

przez

Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci

dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym Zamawiający będzie posiadać podpisane
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
4.

Wykonawca oświadcza, że posiada generalną umowę dystrybucyjną z OSD,

umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do PPE należących do Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
5.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną o numerze decyzji
…………………………………………………… wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w dniu …………………………, której okres ważności upływa
w dniu ……………………………………………….
6.

W przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres

ważności dokumentu wskazanego w ust. 5, Wykonawca jest zobligowany przedłożyć
Zamawiającemu kopię (poświadczoną za zgodności z oryginałem) nowej koncesji w
celu wykazania ciągłości posiadanych uprawnień najpóźniej w dniu wygaśnięcia
poprzednio obowiązującej.
7.

Wykonawca oświadcza, że udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł

energii (zwanych dalej „OZE") w energii sprzedawanej do zasilania PPE, o których
mowa w § 3 wynosi co najmniej …………………………... zgodnie z Ofertą, która
stanowi załącznik nr 3 do Umowy i nie ulegnie zmniejszeniu w całym okresie trwania
Umowy.
8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie

realizacji Umowy przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
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prawdziwość oświadczenia o udziale energii wytworzonej z OZE w energii
sprzedawanej.
§ 3.
1.

Łączną wysokość 12 miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla punktów

poboru (wskazanych w załączniku nr 2) szacuje się łącznie na poziomie 355 MWh.
2.

Ewentualna zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg. cen wskazanych w Umowie.
3.

Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsca dostarczenia energii

elektrycznej dla PPE Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2, określane są
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD.
4.

Energia elektryczna zakupiona na podstawie Umowy zużywana będzie na

potrzeby

odbiorcy

końcowego,

co

oznacza,

że

Zamawiający

nie

jest

przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
5.

Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z PPE z uwagi na zmiany

przepisów prawa lub zmiany organizacyjne. W takim przypadku za zrealizowanie
dostaw w mniejszym zakresie, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w
stosunku do Zamawiającego.
§ 4.
1.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać zawartą generalną umowę dystrybucyjną

z OSD właściwym miejscowo dla budynków BRPO opisanych w załączniku nr 2.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy, w
tym opracowania i zgłaszania grafików handlowych do OSD. Koszty wynikające z
dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym
Zamawiający zwolniony jest z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem handlowym.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bilansowania handlowego

energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia
oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej.
4.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kwartalnych

raportów dotyczących realizacji niniejszej Umowy, w terminie do 28 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału. Raport powinien zawierać w szczególności
informacje o zużyciu energii elektrycznej przez Zamawiającego z podziałem na grupy
taryfowe i PPE. Raporty mają być wysyłane w postaci elektronicznej na adres e-mail:
wlia@brpo.gov.pl
5.

Wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby
podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji umowy.
6.

W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 5, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 i ust. 1 b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.

W celu spełnienia powyższego obowiązku Wykonawca, nie później niż 14

(słownie: czternaście) dni przed planowanym dokonaniem zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy,

o

którym

Zamawiającemu

dokumenty

mowa

w

wykazujące

ustępie

poprzedzającym,

spełnianie

warunków

przedłoży
udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 1 b ustawy Pzp, określonych
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z
zachowaniem formy dokumentów określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8.

Zamawiający jest zobowiązany ocenić dokumenty wykazujące spełnianie przez

podwykonawcę lub Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i ust. 1 b ustawy Pzp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów przez Wykonawcę.
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9.

Jeżeli w wyniku oceny przedłożonych dokumentów, Zamawiający stwierdzi, że

zaproponowany podwykonawca nie spełnia warunków, lub Wykonawca samodzielnie
nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, Wykonawca:
1) uprawniony będzie do realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach,
albo
2) zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy w
wyniku oceny Zamawiającego spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp albo, jeżeli w wyniku oceny Zamawiającego,
sam spełni te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia, do osobistego wykonania umowy.
10.

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w

ust. 4 - 7 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania
procedury określonej powyżej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
11.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 9,

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 (słownie:
dziesięciu) % maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
12.

Postanowienia ujęte w ust. 5 będą miały zastosowanie jedynie w sytuacji gdy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego, powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i

warunkami Umowy,
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,
3) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i

planowanej wysokości 12 miesięcznego zużycia.
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§ 6.
1.

Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu

wystąpienia

przerw

i ograniczeń

w

dostarczaniu/odbiorze

energii

elektrycznej, o przewidywanym czasie ich trwania i o przewidywanych
skutkach dla Umowy oraz o ich ustaniu;
2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub

usterkach

w

układach

pomiarowo-rozliczeniowych

oraz

innych

okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię elektryczną;
3) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów

stanowiących podstawę do rozliczeń za energię.
2.

Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do
dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń, stosownie do
komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne wynikłe
z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§ 7.
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakości obsługi klienta

określone w

obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

ustawy Prawo energetyczne.
2.

W

przypadku

niedotrzymania

standardów

jakościowych

obsługi

Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. z 2019 r. poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
określającym te stawki.
3.

Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze

wystawionej za okres rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to
możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w
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fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do
okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata.
4.

Wykonawca

wyznaczy do współpracy z Zamawiającym w zakresie

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dedykowanego pracownika biura
obsługi klienta. Wyznaczony pracownik dostępny będzie telefonicznie i za
pośrednictwem poczty elektronicznej w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

§ 8.
1.

Na dzień podpisania umowy szacunkowe wynagrodzenie umowne z tytułu

przedmiotowej Umowy należne Wykonawcy wynosi brutto nie więcej niż
……………………………………………….

złotych

(słownie:

…………………………………………………………………).
2.

Kwota brutto, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty wynikające

z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek od
towarów i usług (VAT).
3.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu nie pobrania przez

Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
4.

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obliczone

będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru (PPE) jako iloczyn ilości faktycznie
zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określone w tabeli zawartej w § 9 ust. 1.
§ 9.
1.

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych

energii elektrycznej (netto), które wynoszą:

Grupa taryfowa C21
Składnik cenowy

Jednostka miary
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Cena

energii

elektrycznej

całodobowej
Opłata za obsługę rozliczenia

2.

w zł za 1kWh
w zł za 1 miesiąc

Ceny jednostkowe energii elektrycznej za 1 kWh w okresie obowiązywania

umowy, dla poszczególnych grup taryfowych, zostały ustalone na podstawie
Formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.
3.

Ceny jednostkowe za energię elektryczną nie podlegają zmianie przez cały

okres realizacji Umowy i obowiązują również dla nowych PPE.
4.

Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotowej Umowy oraz koszty wynikające z dokonywania bilansowania i
rozliczeń handlowych. W okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe netto
określone w Formularzu cenowym będą stałe i nie będą podlegać zmianie.
§ 10.
1.

Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii

elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie
według jednego wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.

Wykonawca nie zainstaluje innego lub dodatkowego układu pomiarowego z

tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa
odrębne podmioty.
3.

Należność

Wykonawcy

za

zużytą

energię

elektryczną

w

okresach

rozliczeniowych, obliczana jest jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej,
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w
§ 9 ust. 1.
4.

Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia

kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD, po
otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowych od OSD.
5.

Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według

obowiązującej stawki.
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6.

Jako nabywcę na fakturach za pobraną energię elektryczną należy wskazywać:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, al. Solidarności 77, 00-090
Warszawa, NIP: 525-10-08-674.
7.

Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii

elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu o ile sama faktura nie zawiera już tych informacji.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania reklamacji i

zgłoszeń dotyczących warunków realizacji przedmiotu Umowy oraz rozpatrywania
wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania na nie
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji.
9.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu

pomiarowo-rozliczeniowego, któregokolwiek z punktów poboru energii elektrycznej
wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, Zamawiający złoży pisemną
reklamację, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonania korekty uprzednio
wystawionych faktur. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż
14 dni. Złożenie reklamacji zwalnia Zamawiającego z dokonania zapłaty za
reklamowaną fakturę do czasu rozpatrzenia reklamacji. Termin płatności należności,
wynikający z reklamowanej faktury, wydłuży się o czas przewidziany na rozpatrzenie
reklamacji.
10.

Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.
11.

Wykonawca począwszy od 18 kwietnia 2019 r. jest uprawniony do przesyłania

ustrukturyzowanych

faktur

elektronicznych

za

pośrednictwem

platformy

elektronicznego fakturowania, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz.
2191).
12.

Zapłata dokonana będzie przelewem, na podstawie wystawionej przez

Wykonawcę faktury, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Datą
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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13.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Zamawiającego faktury korygującej, a Wykonawca nie ma prawa w zaistniałej
sytuacji obciążenia Zamawiającego odsetkami za nieterminową wpłatę.
14.

W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca może

obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
15.

O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony

zobowiązują się wzajemnie zawiadomić osoby wskazane w ust. 17-18 pod rygorem
poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
16.

Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa

Wykonawca.
17.

Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi i upoważnionymi do

kontaktów z Wykonawcą w sprawach nadzoru nad realizacją Umowy są
……………………..,

tel.

nr

…………………..;

……………………………………….,

tel.

tel.

oraz

nr…………………….,

email:…………………………
18.

Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów z

Zamawiającym

w sprawach

…………………..,

nadzoru

nad

tel.

Umowy

realizacją

……………….,

jest
email:

…………………………………………
§ 11.
Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia umowy Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego

brutto

określonego

w

§

8

pkt.

1

w

formie

……………………………………………., które służyć będzie pokryciu roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W
przypadku uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną,
zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia
wykonania Umowy.
43

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY
AL. SOLIDARNOŚCI 77 I UL. DŁUGIEJ 23/25 W WARSZAWIE”
znak: BDG-WZP.261.3.2019

§ 12.
1.

W przypadku bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych należności z

wyłączeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 12 w dodatkowym dwutygodniowym
terminie oraz powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze wstrzymania dostaw energii
elektrycznej - Wykonawca może wstrzymać dostawy energii elektrycznej nie dłużej
jednak niż do dnia zapłaty zaległych należności. Wstrzymanie dostaw energii
elektrycznej następuje przez OSD na wniosek Wykonawcy.
2.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji

przez OSD na wniosek Zamawiającego może nastąpić po uregulowaniu zaległych
należności za energię elektryczną.
§ 13.
1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.08.2019 r.,

lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1, w
zależności co nastąpi pierwsze.
2.

Dostawa energii elektrycznej rozpocznie się w dniu rozwiązania Umowy za

wypowiedzeniem z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej i zawarcia umowy przez Zamawiającego z OSD.
3.

Do realizacji Umowy w zakresie każdego PPE niezbędne jest jednoczesne

obowiązywanie:
1) Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy OSD i
Zamawiającym,
2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD i Wykonawcą.
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której
mowa powyżej, pozostaje ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w
przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności
Umowy.
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§ 14.
1.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić za jednostronnym pisemnym

oświadczeniem złożonym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji
Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego, a brak dostaw energii trwa dłużej niż 7 dni,
2) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu przez 3
kolejne okresy rozliczeniowe,
3) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku uznanej reklamacji przez 3
kolejne okresy rozliczeniowe,
4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci koncesję
niezbędną do wykonywania przedmiotu zamówienia lub niezwłocznie
nie

przekaże

Zamawiającemu

dokumentów

potwierdzających

przywrócenie uprawnień zapewniających nieprzerwane dostawy energii
elektrycznej,
5) w wyniku wszczętego postepowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
6) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego,
7) Zamawiający powziął informacje, że udział energii wytworzonej z OZE
w energii sprzedawanej do zasilania PPE, o których mowa w § 3
zmniejszył się w stosunku do wartości wskazanej w § 2 ust. 7 Umowy.
2.

Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (w części lub całości) nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część zamówienia, nie może
natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
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3.

W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż Umowa o świadczenie

usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje
go o tym w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega natychmiastowemu
rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest energia
elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej
rozwiązania.
4.

W przypadku gdy nie dojdzie do pozytywnie przeprowadzonej procedury

zmiany sprzedawcy i przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, o której mowa w par
13 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
§ 15.
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym Pzp w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku
z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej;
2) zmiany: nazwy, adresu, siedziby, statusu, zmian organizacyjnych
Zamawiającego lub Wykonawcy;
3) zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego, lub uzasadniona jego potrzebami;
4) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu Umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą
zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej
staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od
niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z
należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie,
pożary,

huragany,

klęski

żywiołowe,

epidemie,

inne

zdarzenia

spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o
charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które
Wykonawca nie ma wpływu. Postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak
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zdarzeń i działań zewnętrznych, którym zapobieganie jest celem i
przedmiotem niniejszej Umowy;
5) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia
działań w celu wykonania Umowy.
2.

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 - 14, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do
części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
4.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.
5.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której

mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
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odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich

obciążeń

publicznoprawnych

od

kwoty

wzrostu

minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym,

odpowiadającej

zakresowi,

w

jakim

wykonują

oni

prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę nie wyższą niż odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy.
8.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania Umowy, w szczególności:
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1) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, lub
2) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
10.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych,
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym
mowa w ust. 9 pkt 2.
11.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w

ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.
12.

W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku

lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13
stosuje się odpowiednio.
13.

Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
14.

Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy
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Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy Pzp, obowiązywać będzie każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian
przepisów, o których mowa powyżej.
§ 16.
1.

Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę Zamawiającemu kary umownej z
następujących tytułów i w wysokości:
1) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w przypadku
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1

w przypadku

dokonywania bilansowania handlowego w sposób sprzeczny z postanowieniami
Umowy,
2) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w przypadki powzięcia
przez Zamawiającego informacji, że udział energii wytworzonej z OZE w energii
sprzedawanej do zasilania punktów poboru energii (PPE), o których mowa w § 3
zmniejszył się w stosunku do wartości wskazanej w § 2 ust. 7 Umowy;
3) 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy;
4) 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za odstąpienie od
umowy z powodu utraty koncesji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, o
której mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
3.

Zamawiający

uzupełniającego

zastrzega

sobie

przekraczającego

prawo

wysokość

do

dochodzenia

kar

umownych

odszkodowania
do

wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
4.

Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez

wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.
5.

Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych kar umownych naliczonych w

związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
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6.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody

Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę
trzecią.
7.

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

nieważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność
jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie
postanowienia,

ważnymi

postanowieniami

wywołującymi

taki

sam

skutek

gospodarczy.
§ 17.
1.

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na ujawnienie w publicznym rejestrze

umów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich publikowanym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie http://bip.brpo.gov.pl/ danych dotyczących niniejszej Umowy
obejmujących nazwę (firmę Wykonawcy), przedmiot Umowy, kwotę na jaką została
zawarta Umowa, datę zawarcia Umowy, okres obowiązywania Umowy.
2.

W związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do

niewykorzystywania nazw: „BRPO” oraz „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich” w
jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy to
przypadków, w których zobowiązanie do udzielenia informacji o uzyskanym
zamówieniu publicznym wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami

trzecimi wszystkich informacji i wiadomości powziętych w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym dotyczących działalności Zamawiającego, jak również do
pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji
wykonywania Umowy mógłby się zetknąć.
4.

Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy

informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5.

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego

zlecenie o obowiązkach, o którym mowa w ust. 2 i 3.
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6.

Spory, które mogą powstać w czasie trwania niniejszej Umowy, strony

zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego
załatwienia sporu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze
zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.
8.

Nieważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostaje bez wpływu na

ważność jej pozostałej części, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zastąpią
takie postanowienia, ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek
gospodarczy

§ 18
1.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w

tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2.

Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom

wszelkich

informacji

technologicznych,

nieupublicznionych,

przekazywanych

lub

zwłaszcza

udostępnianych

technicznych
sobie

wzajemnie

lub
w

jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkiej
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, na podstawie informacji
posiadanych przez stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą stronę w
czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu
lub wygaśnięciu.
3.

Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy

przepisów prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i
tryb udostępniania wynikające z właściwych przepisów.
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4.

Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje przepisy z zakresu ochrony danych

osobowych, w szczególności, że z dniem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO, daje gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
§ 19.
1.

Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

2.

W razie zmian danych rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej umowy,

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem
skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie powiadomienia.
3.

Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani

do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy
są zgodne ze stanem faktycznym Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - dokument rejestrowy,
Załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy i Formularz cenowy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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