Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części”

o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy
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Żydów
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00-157
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Znak sprawy: PZP.271.22.2019

Warszawa, dnia 9 października 2019 roku

Rozdział 1. Informacje ogólne
1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157)
ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 89/2014 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów pod
nr PRM/127/2017, NIP 525-234-77-28 i REGON 140313762 (dalej: „Zamawiającym”).
2. Dane teleadresowe Zamawiającego:
1) osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Martyna Szewczyk
2) adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa;
3) adres poczty e-mail: przetargi@polin.pl;
4) strona internetowa: www.polin.pl.
5) adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MHZP (/MHZP/SkrytkaESP)
3. Godziny pracy sekretariatu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 15:00.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1986), zwanej dalej „ustawą”, na podstawie aktów
wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN:
a) Część 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
przy ulicy Anielewicza 6 w Warszawie;
b) Część 2 – dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy
ulicy Plac Grzybowski 2 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”).
3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000-2 Energia
elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność.
Rozdział 3. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy.
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8. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona
podwykonawcom.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku.
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
odrębnych przepisów – Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki ważną w okresie obowiązywania umowy;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub
doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden
z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
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8. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze
wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą przesłanki określone w art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 pkt. 1 ustawy, 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 udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do
żadnego z wykonawców nie mogą zaistnieć podstawy do wykluczenia z postępowania.

4

Rozdział 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej:
JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Instrukcja wypełnienia JEDZ stanowi załącznik 4 do SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy
wypełniają tylko sekcję alfa – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z
warunkami opisanymi w ustępie 8.
4. 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, składa także oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące
podwykonawców.
7. Zamawiający informuje, iż za kompletność oraz poprawność wypełnienia oświadczenia w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia odpowiada Wykonawca.
8. Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca przedłoży:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia 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;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9.

10.

11.

12.

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
5) aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na
zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa
w zdaniach poprzedzających musi zostać sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym .
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 8:
1) pkt 1 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
2) pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy PZP.
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13. Dokumenty o których mowa w ust. 12 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
14. 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 ust. 10 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.
Postanowienia ust. 11 stosuje się.
15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zwróci się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że pomimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wymaganych w SIWZ dokumentów, jeżeli są one
ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego,
Wykonawca wskazuje dokładnie: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji.
Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz
poczty
elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
9. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłyną do adresata elektronicznie. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi,
pocztą elektroniczną, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować
o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.
10. Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane telefonicznie.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie oferty, zmiana oferty,
wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED).
12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
(inne niż oferta, zmiana oferty, wycofanie oferty) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w SIWZ adres email.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania
ofertą:
a) dla Części 1 w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)
b) dla Części 2 w wysokości 1 500 PLN (tysiąc pięćset złotych zero groszy).
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2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu (należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego) Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert(dzień,
godzina, minuta składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, tj. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA numer 90 1020 1026 0000
1102 0275 4547.
3. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 359) składanych w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej wraz z ofertą.
5. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach
określonych w art. 46 ustawy Pzp.
Rozdział 9. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi zawierać co najmniej:
1) wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie odrębnego pliku opatrzonego
elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
3) dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do
jednego pliku archiwum.
5. Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).
6. W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów np. oferta, pełnomocnictwo
i tajemnica przedsiębiorstwa użytkownik powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero
zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania także jako .zip. Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej.
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7. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym JEDZ sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej
przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii
dokumentu za zgodność z oryginałem.
12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
albo przez podwykonawców.
12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo winno być sporządzone
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale.
13. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale.
14. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
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Rozdział 11. Złożenie oferty
1. Termin składania ofert upływa 15 listopada 2019 roku o godzinie 12.00.
2. Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu.
3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na który
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt, .xls
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zawierające w szczególności:
określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte
przez Wykonawcę w celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz
wskazanie czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do
wiadomości publicznej.
8. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
9. Po wysłaniu Oferty Wykonawca powinien zachować identyfikator złożenia ofert (wyświetlany na
ekranie po wysłaniu oferty). Jest on niezbędny w przypadku późniejszej zmiany lub wycofania
oferty.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf).
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny
1.
Cena oferty musi określać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
2.
Podana cena musi zawierać również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu
zamówienia, o których mowa w SIWZ.
3.
Cenę oferty należy wyliczyć w walucie PLN, z dokładnością do 1 grosza.

11

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
a)
ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b)
ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Cena oferty winna zawierać należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku należy
do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2174 z późn. zm.).
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(Wykonawcy zagraniczni), nie podają stawki podatku i wskazują wyłącznie cenę netto.
Zamawiający, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, mającego siedzibę
bądź miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, w celu oceny oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, mającego siedzibę
bądź miejsce zamieszkania poza obszarem UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej
w niej ceny cło według kodu taryfy celnej, którego zapłata leży po stronie zamawiającego oraz
podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień(w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub
jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa
o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert:
„Cena” – waga 100%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
a) Dla Części 1 zamówienia - kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez
wykonawcę w ofercie ceny łącznej brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach
kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze
wzorem:

C=

Cmin
x 100 pkt
Cbad
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gdzie:
Cmin – oznacza najniższą zaoferowaną cenę,
Cbad – oznacza cenę zaoferowaną w badanej ofercie,
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.
b) Dla Części 2 zamówienia - kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez
wykonawcę w ofercie ceny brutto za jeden miesiąc realizacji zamówienia.
Przez „miesiąc” Zamawiający rozumie okres obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy,
rozpoczynający się 1. i kończący z upływem ostatniego dnia miesiąca.
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C=

Cmin
x 100 pkt
Cbad

gdzie:
Cmin – oznacza najniższą zaoferowaną cenę za jeden miesiąc realizacji zamówienia,
Cbad – oznacza cenę zaoferowaną w badanej ofercie za jeden miesiąc realizacji zamówienia,
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.
3.

Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej z części zamówienia, zostanie uznana ta oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

Rozdział 14. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2019 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. Po
zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed
podpisaniem umowy) dostarczenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym
również umowy spółki cywilnej.
3. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania
wykonawcy ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym
zaświadczeniu o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem
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4.

umowy udzielone przez osobę ujawnioną we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub
odpis pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.).
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy,
z zastrzeżeniem art. 183, z uwzględnieniem treści art. 139 ustawy.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie przed dniem
podpisania Umowy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę
równą 10% całkowitej ceny podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno być wniesione w całości przed zawarciem
Umowy, na rzecz Zamawiającego w postaci:
a) w pieniądzu na rachunek bankowy numer 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 tytułem:
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, postępowanie: PZP.271.22.2019 (…)” lub
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. 6b ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(np. kopia przelewu lub oryginał gwarancji) Wykonawca powinien złożyć do zawieranej umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań z niej wynikających.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
od całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesioną kwotę zabezpieczenia powiększoną
o odsetki bankowe i pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz kwoty
ewentualnych roszczeń Zamawiającego pozostających w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy.
6. W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form
określonych w ust. 2 powyżej, projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie gwarancji lub
poręczenia, powinny być one nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego.
Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym zmiany do umowy
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku numer 6 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto;
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2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia - w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto lub terminu obowiązywania Umowy;
3) utraty przez Zamawiającego prawa do dysponowaniem lokalem przy ulicy plac Grzybowski 2 w
Warszawie – w zakresie terminu obowiązywania umowy.
3. Zmiany mogą być dokonane pod warunkiem przedstawienia drugiej Stronie informacji
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem jej
zgody.
Rozdział 18. Ochrona danych osobowych
Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię,
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego, a także dane osobowe osób
reprezentujących Wykonawcę/Podwykonawcę (członków organów, pełnomocników) w zakresie
obejmującym imię, nazwisko, będą przetwarzane przez Zamawiającego jako administratora danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania
w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu
realizacji płatności wynagrodzenia. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez
Zamawiającego przez okres trwania umowy, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych, rachunkowych
i archiwizacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania Umowy, a osobie, której dane
osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania,
sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Ponadto osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
Dane osobowe osoby, której dane osobowe dotyczą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22
4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.
Odbiorcami danych osobowych, w związku i w celu udzielenia zamówienia, a w konsekwencji zawarcia
umowy, mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności,
usługi prawne, analityczne;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
f) osoby uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
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Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują
wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego
Załącznik 3 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik 4 do SIWZ
Instrukcja wypełnienia JEDZ
Załącznik 5 do SIWZ
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

Zatwierdzam

___________________________
Warszawa, dnia 9 października 2019 r.
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PZP.271.22.2019

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
przy ulicy Anielewicza 6 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, bez świadczenia usługi dystrybucyjnej, do
budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zlokalizowanego przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie - w ilości
do 3 900 MWh w okresie 12 miesięcy – przewidywany początek dostawy 1 stycznia 2020 zakończenie
dostawy 31 grudnia 2020.
Zamawiający odpowiada za skuteczne dokonanie zmiany sprzedawcy.
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy do obiektu:

Nazwa obiektu

Ulica

Nr lokalu wg systemu
Taryfa
OSD

Planowane
zużycie energii
elektrycznej
(MWh)

Muzeum Historii
Żydów Polskich

ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

3000960898

B21

3 900

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu:
Przyłącze nr 1
KOD PPE nadany przez OSD

PL 00000 10000 00000 00000 00001 949236

Lokal

30009 60898

Moc umowna – Pu:

550 kW

Grupa taryfowa:

B21

Grupa przyłączeniowa:

III

Miejsce przyłączenia:

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Miejsce dostarczenia:

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Przyłącze nr 2
KOD PPE nadany przez OSD

PL 00000 10000 00000 00000 00001 949239

Lokal

30009 60898

Moc umowna – Pu:

800 kW

Grupa taryfowa:

B21

Grupa przyłączeniowa:

III

Miejsce przyłączenia:

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Miejsce dostarczenia:

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
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Część 2 – dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy
ulicy Plac Grzybowski 2 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, bez świadczenia usługi dystrybucyjnej, do
budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zlokalizowanego przy ul. Plac Grzybowski 2 w Warszawie od 1
stycznia 2020, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020.
Zamawiający przewiduje, że dostawa realizowana będzie co najmniej do 30 kwietnia 2020, zaś po 31
marca 2020 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku utraty prawa do dysponowaniem lokalem.
Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie każdego miesiąca wynosi 14,2 MWh.
Maksymalne zużycie energii w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy 185 MWh
Zamawiający odpowiada za skuteczne dokonanie zmiany sprzedawcy.

Nazwa obiektu

Adres

Nr lokalu wg systemu
Taryfa
OSD

Planowane
zużycie energii
elektrycznej
(MWh)

Menora

Warszawa;

3001039975;

Plac Grzybowski 2;

3001039998

C11

185

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu:
Przyłącze nr 1
KOD PPE nadany przez OSD

PL 00000 10010 90000 00000 00002 049288

Lokal

30010 39975

Moc umowna – Pu:

25 kW

Grupa taryfowa:

C11

Grupa przyłączeniowa:

IV

Miejsce przyłączenia:

Warszawa; Plac Grzybowski 2

Miejsce dostarczenia:

Warszawa; Plac Grzybowski 2

Przyłącze nr 2
KOD PPE nadany przez OSD

PL 00000 10010 90000 00000 00002 049335

Lokal

30010 39998

Moc umowna – Pu:

25 kW

Grupa taryfowa:

C11
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Grupa przyłączeniowa:

IV

Miejsce przyłączenia:

Warszawa; Plac Grzybowski 2

Miejsce dostarczenia:

Warszawa; Plac Grzybowski 2

PZP.271.22.2019

Załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na „Dostawę
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energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części”,
oświadczam(my), że:
1.

nie należę/ymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp.*

2.

należę/my do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp.*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………

Data ...................................

_____________________
(podpis przedstawiciela
Wykonawcy)
UWAGA:

*W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
*W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

PZP.271.22.2019

Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Część 1 zamówienia
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia polegającego na sprzedaży przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN zlokalizowanym przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556) oraz w wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
2) umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej energii
elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
3) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej
przez dany rodzaj odbioru;
4) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej;
5) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
6) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
7) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń
do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD;
8) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556).
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiający energii elektrycznej dla punktu
poboru określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr …..
do Umowy – w ilości łącznie - do 3 900 MWh.
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla punktu poboru określane są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD.
Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego
na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i
przy mocach umownych określonych
w załączniku nr …… do Umowy oraz wskazań
układów pomiarowych.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej
w pkt. 14 poniżej.
Energia elektryczna nabywana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
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10. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126, z późn. zm.) lub w każdym
później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
11. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami
prawa,
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w punkcie
poboru.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej z wyłączeniem przypadków przerw
w dostawie spowodowanych siła wyższą lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy;
2) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców;
3) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
sprzedaży energii elektrycznej.
13. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy tj. za dostawę
……………………… MWh nie przekroczy (razem z podatkiem VAT) kwoty ………………..PLN brutto
(słownie: ……………………….).
14. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej
netto określonych w ofercie Wykonawcy, które wynoszą - ……………….… PLN/MWh
15. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
dla punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie
danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i odpowiedniej ceny jednostkowej
energii elektrycznej netto określonej w pkt. 14 powyżej.
16. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą za miesięczne okresy rozliczeniowe na
podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez
operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
17. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę.
18. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie do 14
dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.
19. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej
faktury, pod warunkiem, że faktura wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 21 dni przed
terminem jej płatności. W razie braku otrzymania faktury w tym terminie, należności wynikające z
faktur będą płatne
w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.
20. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
21. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej faktury bieg terminu, o którym mowa w pkt. 19
powyżej rozpoczyna się:
1)
z datą doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w przypadku uznania reklamacji,
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2)
z datą zakończenia reklamacji w przypadku nie uznania reklamacji.
22. Realizacja niniejszej umowy nastąpi od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do czasu
wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określonej w pkt. 13
powyżej, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. Rozpoczęcie świadczenia
dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na
podstawie której dotychczas Zamawiający kupuje energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich
warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę pisemnie o dacie wygaśnięcia obecnie obowiązującej umowy co najmniej
na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy.
23. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD dla obiektu
przy ul. Mordechaja Anielewicza 6,
b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD (oświadczenie Wykonawcy
o obowiązywaniu umowy dystrybucyjnej stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy).
24. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w pkt. 23 lit. a)
powyżej, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej 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.
25. Wykonawca oświadcza, że Umowa dystrybucyjna, o której mowa w pkt. 23 lit. b) powyżej
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie
7 dni od momentu rozwiązania umowy.
26. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę albo odstąpić od Umowy - w całości lub w odpowiedniej
części - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w
szczególności w razie:
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej w terminie wynikającym z
Umowy;
2) zaprzestania przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej;
3) sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej o parametrach nie spełniających warunków
wynikających z Umowy.
Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, przy czym za formę
pisemną uznane zostanie także wysłanie wypowiedzenia drogą poczty elektronicznej.
27. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie
30 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od Umowy.
28. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
29. W przypadku odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% kwoty
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maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy, o której mowa w pkt 13
powyżej.
30. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 20 % wynagrodzenia za
wykonanie całego przedmiotu Umowy, o której mowa w pkt. 13 powyżej w przypadku
niemożliwości sprzedaży energii spowodowanej utratą koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki lub innymi okolicznościami uniemożliwiającymi Wykonawcy dostawę energii
elektrycznej Zamawiającemu.
31. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
32. W przypadku, gdy nie nastąpi skuteczna zmiana sprzedawcy w ustawowym terminie z winy
Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów różnicy ceny sprzedaży energii
elektrycznej wynikającej z ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej a ceną zakupu energii od
dostawcy rezerwowego.
33. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
34. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.
35. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki
podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego w zakresie energii
elektrycznej;
2) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian;
3) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy.
36. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług Wykonawca składa pisemny
wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości
wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto
pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość
wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej
stawki VAT.
37. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 37 podpunkt 2), z wnioskiem o zmianę Umowy, może
wystąpić każda ze Stron.
38. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
39. Dla ważności jakichkolwiek zmian w Umowie i jej załącznikach niezbędne jest zachowanie formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
40. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w pkt. 13 powyżej tj. w wysokości: …………………….. zł (słownie:
……………………………………………………………………..) w formie ……………………………………. .
41. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
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42. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
43. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy Prawo energetyczne.
44. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia
właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
45. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego – …………………., tel. …………………..
2) ze strony Wykonawcy – ………………..…., tel. ………………....
46. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Część 2 zamówienia
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia polegającego na sprzedaży przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN zlokalizowanego przy Placu Grzybowskim 2 w Warszawie na zasadach określonych w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524, 1556) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa
nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i
opomiarowaniem energii.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
2) umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej energii
elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
3) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej
przez dany rodzaj odbioru;
4) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej;
5) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
6) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
7) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń
do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD;
8) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556).
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3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktu poboru określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy – w ilości łącznie - do 185 MWh, zaś w okresie każdego
miesiąca
obowiązywania
Umowy
w ilości do 14,2 MWh.
4. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla punktu poboru określane są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD.
5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego
na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i
przy mocach umownych określonych
w załączniku nr …… do Umowy oraz wskazań
układów pomiarowych.
6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej
w pkt. 14 poniżej.
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
9. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
10. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126, z późn. zm.) lub w każdym
później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
11. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa,
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w punkcie
poboru.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej z wyłączeniem przypadków przerw
w dostawie spowodowanych siła wyższą lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy;
2) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców;
3) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
sprzedaży energii elektrycznej.
13. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy tj. za dostawę
……………………… MWh nie przekroczy (razem z podatkiem VAT) kwoty ………………..PLN brutto
(słownie: ……………………….).
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14. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej
netto określonych w ofercie Wykonawcy, które wynoszą - ……………….… PLN/MWh.
15. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
dla punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie
danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i odpowiedniej ceny jednostkowej
energii elektrycznej netto określonej w pkt. 14 powyżej.
16. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą za miesięczne okresy rozliczeniowe na
podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez
operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
17. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę.
18. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie do 14
dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.
19. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej
faktury, pod warunkiem, że faktura wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 21 dni przed
terminem jej płatności. W razie braku otrzymania faktury w tym terminie, należności wynikające z
faktur
będą
płatne
w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.
20. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
21. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej faktury bieg terminu, o którym mowa w pkt. 19
powyżej rozpoczyna się:
3)
z datą doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w przypadku uznania reklamacji,
4)
z datą zakończenia reklamacji w przypadku nie uznania reklamacji.
22. Realizacja niniejszej umowy nastąpi od 1 stycznia 2020 r. nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r., lub do
czasu wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określonej w pkt.
13 powyżej, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. Rozpoczęcie
świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu
umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupuje energię elektryczną, po spełnieniu
wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o dacie wygaśnięcia obecnie obowiązującej
umowy co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy.
23. Zamawiający zastrzega, że po 31 marca 2020 r. będzie mu przysługiwało prawo do wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku utraty przez
Zamawiającego prawa do dysponowania lokalem przy Placu Grzybowskim 2 w Warszawie.
Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, przy czym za formę
pisemną uznane zostanie także wysłanie wypowiedzenia drogą poczty elektronicznej.
24. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
c) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD dla obiektu
przy Placu Grzybowskim 2 w warszawie;
d) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD (oświadczenie Wykonawcy
o obowiązywaniu umowy dystrybucyjnej stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy).
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25. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w pkt. 24 lit. a)
powyżej, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej 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.
26. Wykonawca oświadcza, że Umowa dystrybucyjna, o której mowa w pkt. 24 lit. b) powyżej
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie
7 dni od momentu rozwiązania umowy.
27. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę albo odstąpić od Umowy - w całości lub w odpowiedniej
części (z zastrzeżeniem pkt. 23 powyżej) - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie:
4) nierozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej w terminie wynikającym z
Umowy;
5) zaprzestania przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej;
6) sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej o parametrach nie spełniających warunków
wynikających z Umowy.
28. Z prawa odstąpienia od Umowy określonego w pkt. 27 powyżej Zamawiający może skorzystać w
terminie do dnia 31.12.2020 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu stanowiącym
podstawę do odstąpienia od Umowy.
29. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
30. W przypadku odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% kwoty
maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy, o której mowa w pkt. 13
powyżej.
31. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 20 % wynagrodzenia za
wykonanie całego przedmiotu Umowy, o której mowa w pkt. 13 powyżej w przypadku
niemożliwości sprzedaży energii spowodowanej utratą koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki lub innymi okolicznościami uniemożliwiającymi Wykonawcy dostawę energii
elektrycznej Zamawiającemu.
32. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
33. W przypadku, gdy nie nastąpi skuteczna zmiana sprzedawcy w ustawowym terminie z winy
Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów różnicy ceny sprzedaży energii
elektrycznej wynikającej z ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej a ceną zakupu energii od
dostawcy rezerwowego.
34. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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35. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.
36. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki
podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego w zakresie energii
elektrycznej;
5) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku utraty prawa do lokalu położonego
przy
Pl. Grzybowskim 2 w Warszawie.
37. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług Wykonawca składa pisemny
wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości
wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto
pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość
wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej
stawki VAT.
38. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 36 ust. 1 powyżej, z wnioskiem o zmianę Umowy,
może wystąpić każda ze Stron.
39. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
40. Dla ważności jakichkolwiek zmian w Umowie i jej załącznikach niezbędne jest zachowanie formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
41. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w pkt. 13 powyżej tj. w wysokości: …………………….. zł (słownie:
……………………………………………………………………..) w formie ……………………………………. .
42. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
43. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
44. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy Prawo energetyczne.
45. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia
właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
46. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy:
3) ze strony Zamawiającego – …………………., tel. …………………..
4) ze strony Wykonawcy – ………………..…., tel. ………………....
47. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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