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WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
tel. 261 885 555, fax 261 885 589

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
NR SPRAWY ZP-15-17-WIŁ

ZATWIERDZAM
..........................................
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
tel. 261 885 555, faks 261 885 589
Strona internetowa: www.wil.waw.pl
NIP: 524 030 70 48
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r., Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a także wydanych na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzeń wykonawczych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
4. Akty prawne mające istotne znaczenie przy opracowaniu niniejszej SIWZ:
1)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
459 z późn. zm.),

3)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Nazwy i kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1)

elektryczność - 09310000-5,

2)

przesył energii elektrycznej i podobne usługi - 65300000-6,

3)

przesył energii elektrycznej - 65310000-9.

2.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności z siedzibą
w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22A.

3.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do SIWZ –
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 –
„Formularz cenowy”, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe
umożliwiają Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczania ceny oraz
poprawiania omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.

4.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
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5.

1)

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot
zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowym (kod pocztowy: 05-130).

2)

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.

3)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas dostarczania przedmiotu zamówienia.

4)

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu
umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej
przedmiotem niniejszego zamówienia.

5)

Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter wykonywanych zadań
posiada obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny
i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W związku z powyższym
zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz. 924).

Możliwość zatrudnienia podwykonawców:
1)

Wykonawca
może
podwykonawcom,

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

2)

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (pkt 1 Załącznika nr 1 do
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców,

3)

Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

4)

powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 8.01.2018 r. do dnia 07.01.2020 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczna, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
aktualną, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia
umowę generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na
którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej –
w przypadku Wykonawców niebędących właścicielem sieci
dystrybucyjnej.
Ww. warunek Wykonawca musi spełnić samodzielnie. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
musi być spełniony przez min. jednego z Wykonawców.

2. Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp może, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
wymaga wraz z ofertą:
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał). Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca składa
następujące dokumenty:
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oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania
aktualne na dzień składania ofert, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do
SIWZ;
3. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej (wzór Załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie
z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp. a wszelkie informacje i korespondencję kierowaną przez
Zamawiającego do pełnomocnika, uważa się za skierowaną do wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
1)

dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy/kosztorys ofertowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa
pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

2)

jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych
z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien
złożyć niezależnie ten podmiot,

3)

dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia we własnym imieniu,

4)

kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców,
z wyłączeniem oświadczeń o których mowa w § 14 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1126) w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, dopuszcza również
poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego
umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie
poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien
posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym także do
uwierzytelniania składanych w jego imieniu dokumentów.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy
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składający
ofertę
wspólną
będą
mieli
obowiązek
przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej:
1)

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz
solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

2)

określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3)

czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.

7. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
9. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1.:
1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
W przypadku, gdy Wykonawca w Oświadczeniu Wykonawcy – stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ wskaże rejestr lub centralną ewidencję i informację
o działalności gospodarczej, Zamawiający samodzielnie pobierze dokument.
2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energia elektryczna, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
3) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej,
lub
oświadczenia, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada obowiązującą
umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
właściwego OSD do obiektów Zamawiającego,
10. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 powyżej, 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
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1)

pisemnie na adres:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe

3.

2)

faksem na numer: 261 885 589

3)

droga elektroniczną: kancelaria@wil.waw.pl

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną w zakresie:
1) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści SIWZ oraz
odpowiedzi na te pytania udzielone przez Zamawiającego,
2) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz
informacji o wynikach postępowania,
3) przesyłanie przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(faksem lub pocztą elektroniczną), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający nie przewiduje żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
7. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Ewą
Wojdaszewicz.
8. W sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się
z p. Marcinem Zielińskim.
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VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
kierując swoje zapytania za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej:
1)

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

2)

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

3)

Treść wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze wyjaśnienia Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej
stronie internetowej.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg tego
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

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

2.

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym dokumentem,
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z którego wynika umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę (odpis z KRS lub
wyciąg z rejestru).
4.

Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.

7.

Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów (ew. notarialnie
poświadczonej kserokopii) lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń, o których mowa
w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym, lub przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona przedstawiająca niezbędną
dla spełnienia warunków zamówienia stawianych przez Zamawiającego treść
winna być opatrzona: czytelnym podpisem lub imienną pieczątką i podpisem.
W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.

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

9.

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

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnianie
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacja
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
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XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria jawna, w terminie do dnia 19.12.2017 r. do
godziny 12.00.

2.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego
oraz opisane:
„Oferta na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nie otwierać przed 19.12.2017 r. godz. 12.30”

3.

Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie
zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.

4.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie
o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie
należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A
w Zegrzu Południowym, w sali nr 101, w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12.30.

2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

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

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wil.waw.pl
informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć
w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

2.

Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez
Wykonawcę będą stałe przez okres obowiązywania umowy, ulegną zmianie
w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT,
podatku akcyzowego. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii
elektrycznej ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej
przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia
wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzenia aneksu do
umowy.

3.

Obliczenie ceny oferty określają formuły „Formularza cenowego”, który
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do oferty (Załącznik nr 2 do
SIWZ).

4.

W „Formularzu ofertowym” należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT,
wartość VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie).

5.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych kraju Wykonawcy
składającego ofertę.

6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia
dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

7.

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8.

W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub
oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1)

cena oferowana: 90% znaczenia,

2)

termin płatności: 10% znaczenia.
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Zasady oceny ofert:


wartość punktowa oferty wg kryterium ceny obliczana będzie przy pomocy
wzoru:

C=(

Nco
)  100 pkt  90 %
Cob

Nco – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cob – cena oferty badanej;


wartość punktowa oferty wg kryterium okres gwarancji przedstawia poniższa
tabela:
Lp.

Termin płatności wyrażony w dniach

Wartość w punktach

1

Zaproponowany termin płatności 30
dni roboczych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT

10 pkt

2

Zaproponowany termin płatności od
21 do 29 dni roboczych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT

0 pkt

Uwaga

Maksymalna liczba punktów: 10

Oferty z krótszym terminem płatności niż 21 dni roboczych oraz dłuższym niż
30 dni roboczych jak również oferty, w których Wykonawcy nie wpiszą
żadnego terminu płatności lub wpiszą w postaci daty - zostaną odrzucone,
jako niezgodne z treścią SIWZ i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem
przyjętych kryteriów oceny.
2.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze
zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch cyfr po
przecinku.

3.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę (spośród niepodlegających
odrzuceniu), która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach
poszczególnych, wyżej wymienionych, kryteriów oceny ofert.

4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych
oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej
kryteria wyboru.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji
i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu
i SIWZ kryteria wyboru.
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XVII.

2.

O odrzuceniu ofert/y oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na własnej stronie
internetowej oraz w swojej siedzibie.

4.

Umowa będzie zawarta w siedzibie Zamawiającego zgodnie z przesłankami
wynikającymi z art. 94 ustawy Pzp.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu
umowę regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej:
1.

Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej
odpowiedzialności za realizację zamówienia.

2.

Określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy.

3.

Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX.

wniesienia

przez

Wykonawcę

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza podpisanie standardowej umowy Wykonawcy, jednak
rozszerzonej o zapisy zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy. Zamawiający
dopuszcza, aby regulamin wykonywania umów kompleksowych stosowany przez
Wykonawcę stanowił załącznik do umowy.
1. Informacje ogólne
1)

Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywa
się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.,
zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),
zasadami określonymi w koncesjach oraz postanowieniami Umowy.

2)

Termin obowiązywania Umowy od 08.01.2018 r. do 07.01.2020 r.
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3)

Prognozowane zużycie energii czynnej, miejsce dostarczania energii
elektrycznej, moce umowne, przynależność do grupy taryfowej,
charakterystyki elektroenergetyczne obiektów określa Załącznik do
umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4)

Ze względu na charakter wykonywanych zadań przez Zamawiającego, oraz
posiada przez niego obiektów, które będą stanowić zabezpieczenie na
czas wojny i zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz. 924).

2. Zasady realizacji Umowy
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu standardy
jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
energetycznego.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić następujące standardy jakości
obsługi w stosunku do Zamawiającego:
a) udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczeń, aktualnych taryf
i zmian przepisów aktualnie obowiązującego prawa w zakresie objętym
Umową.
b) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawach
rozliczeń i udzielanie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku lub złożenia reklamacji.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bądź
zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony
do zawarcia umowy z Zamawiającym. Stosownie do zapisów tej umowy
(OSD) zobowiązuje się do:
a) do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez transport
energii do sieci dystrybucji w celu jej dostarczenia odbiorcom
przyłączonym do sieci (OSD),
b) ciągłości dostaw energii elektrycznej;
c) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od
Zamawiającego dotyczących dostarczanej energii elektrycznej z sieci;
d) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu
elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;

energii

e) udzielania
Zamawiającemu,
na
jego
żądanie,
informacji
o przewidywanym terminie wznowienia dostaw energii elektrycznej
spowodowanej awarią sieci.
4) W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych – Zamawiającemu
przysługują bonifikaty i upusty zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
ilości dostarczanej energii, które nie będzie skutkowało dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość
energii wg cen określonych w Załączniku do umowy – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
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6) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie
realizacji umowy jest …………………….. – tel. ……………………... . Osobą
upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji
umowy jest ………………………….. – tel. ……………………... . Zmiana
osób upoważnionych, o których mowa w niniejszym ustępie nie stanowi
zmiany Umowy i wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
3. Zasady rozliczania, warunki płatności
1) Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi netto
…………………. (słownie zł: ………………………………..) + podatek VAT:
……………… (słownie zł: ………………………..), obliczony według stawki
… %., co daje kwotę brutto:…………………. (słownie zł: ………………).
2) Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według cen
jednostkowych (netto) określonych odpowiednio w Formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik do umowy.
3) Ceny jednostkowe energii elektrycznej oraz opłaty handlowej określone
w Formularzu cenowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania
Umowy za wyjątkiem zmian cen za usługę dystrybucji energii elektrycznej,
w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
4) 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 określonych
odpowiednio w Formularzu cenowym. Do kwoty obliczonej zgodnie
z postanowieniami zdania poprzedzającego doliczona zostanie opłata
handlowa w wysokości określonej w Formularzu cenowym. Do wyliczonej
należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5) Rozliczenia między Stronami w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
będą odbywać się według cen zawartych w Formularzu cenowym.
Rozliczenia między Stronami w zakresie świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej będą odbywać się wg stawek opłat właściwych dla grup
taryfowych wymienionych w załączniku Charakterystyka Poboru Mocy,
zgodnie z Taryfą (OSD) zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki i wprowadzaną zgodnie z przepisami prawa.
6) Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcę.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej
faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. W przypadku uznania
reklamacji Wykonawca niezwłocznie wystawi skorygowaną fakturę.
Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go
z obowiązku terminowej zapłaty należności.
8) Faktury VAT będą wystawiane na .............................. Faktury VAT należy
przesyłać na adres: ................................................................
9) Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w
danej fakturze VAT w terminie ........ dni od daty wystawienia tej faktury. Za
dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
10) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
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11) W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT według
aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, zaś Zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia netto powiększonej
o należny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę
wysokości należnego wynagrodzenia brutto i nie stanowi zmiany
postanowień Umowy, o której mowa w § 5 ust. 2.
4. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy
1) Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania
Umowy przez Wykonawcę.
2) Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia
natychmiastowym, w przypadku:

Umowy

ze

skutkiem

a) otwarcia likwidacji Wykonawcy;
b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu
wykonanie Umowy;
d) utraty uprawnień, koncesji lub zezwoleń lub innych dokumentów
niezbędnych do wykonywania przedmiotu Umowy.
3) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin
zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt 2 lit. a)
– d) niniejszego ustępu.
4) Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, według własnego
wyboru w całości lub w części w przypadku niewykonywania lub
nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w terminie jednego
miesiąca od dnia zawarcia niniejszej Umowy w szczególności
w następujących przypadkach:
a) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu;
b) Wykonawca nie koryguje faktury w wyniku reklamacji, która została
uznana;
c) Wykonawca nie dokonuje bądź nieprawidłowo dokonuje bilansowania
handlowego;
d) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa;
5) 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 odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
5. Zmiany postanowień Umowy
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, o czym poinformował
Wykonawcę umieszczając informację w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w zakresie:
1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany
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opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tych stawek.
2) Zmiany poboru mocy przez Zamawiającego.
3) Zmiany cen jednostkowych w zakresie świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej zgodnie z Taryfą (OSD) zatwierdzaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzaną zgodnie z przepisami prawa.
6. Postanowienia końcowe
1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy
ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
2) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3) Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich
sporów, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4) Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku
realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.

XXI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy;
2. Formularz cenowy;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
6. Oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy generalnej z OSD;
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Podpisy:
Przewodniczący

Krzysztof Kwaśniewski

....................................

Sekretarz

Ewa Wojdaszewicz

....................................

Członkowie:

Marcin Zieliński

....................................

Edyta Janulewicz

....................................

Katarzyna Juras

....................................
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
............................................

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
....................................................................................................................................................
Siedziba:
....................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie
należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie
dane Pełnomocnika)

Nr telefonu/faksu: ……..............................................................................................................,
Internet: http:// ..........................................................................................................................,
e-mail: ..................................................................@.................................................................,
REGON ..........................................................; NIP ................................................................. .
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………………………………................
Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla
Wojskowego Instytutu Łączności”, nr postępowania ZP-15-17-WIŁ
Oferujemy realizację całości zamówienia za kwotę:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................)
Cena netto za 1 kWh wynosi …………… zł
Cena brutto za 1 kWh wynosi …………… zł
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Oświadczamy, że:


termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (minimum 21 dni roboczych maksimum
30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT).

Ponadto oświadczamy, że:
1.

do powyższego zamówienia zaangażujemy / nie zaangażujemy* podwykonawców
do realizacji części zamówienia, zakres powierzonych prac (jeśli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………….

2.

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia;

3.

zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 8.01.2018 r.
do 7.01.2020 r.

4.

załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
składania ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kodeksu karnego
i art. 297 kodeksu karnego);

5.

kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

6.

zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały przez
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;

7.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia,
w którym upływa termin składania ofert;

8.

wyżej wskazany numer faksu i e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam
informacji dotyczących postępowania. Dokumenty wymienione od strony …… do
strony …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione
pozostałym uczestnikom postępowania;

9.

oferta złożona została na ….. stronach kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr
…...;

Do oferty załączam następujące dokumenty:
1.

....................................................................................

2.

....................................................................................

3.

....................................................................................

..................................................

...........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

0,00

łącznie:

0,00

łącznie:

0,00
łącznie:

0,00

0,00
łącznie:

0,00

Stawka opłaty stałej za przesył
(zł/kWh)

kol.3xkol.7xko Opłata stała za
l.23
przesył (zł)

Stawka opłaty OZE (zł/MWh)

20

Opłata
(kol.2xkol.7xk
abonamentowa
ol.21)
(zł)

19

Stawka opłaty abonamentowej
(zł/mc/PPE)

0,00

18

Opłata zmienna
(zł)

0,00

17

(kol.5xkol.19)

x

(kol.5xkol.15)

0,00

Składnik zmienny stawki
sieciowej (zł/kWh)*

Wartość za dostawę
energii elektrycznej

16

Wartość za
energię bierną
oddaną (zł)

15

21

22

23

24

25

0,00
łącznie:

0,00

0,00
łącznie:

0,00

0,00
łącznie:

0,00

łącznie:

Wartość za usługę
dystrybucji

łącznie:

0,00

14

Opłata OZE

0,00

13

(kol.6xkol.12

12

Wartość za
energię
elektryczną (zł)

Wartość jednostkowa za
energię elektryczną z podziałem
na strefy czasowe (zł/kWh)*

11

(kol.3xkol.7xk
Opłata
ol.17)
przejściowa (zł)

24

10

Stawka opłaty
przejściowej (zł/kW/m-c)

900

9

(kol.5xkol.25)/
1000

łącznie:

1 30
0
000

8

Opłata
jakościowa (zł)

całodobowo

7

Wartość jednostkowa

Składnik jakościowy (zł/kWh)*

200

6

Wartość za usługę dystrybucji energii elektrycznej (netto)

(kol.9+kol.11+
kol.13)

1

5

Stawka za energię bierną
oddaną (zł/kVar)

C 21

4

Wartość za
(kol.2xkol.7xk
opłatę handlową
ol.10)
(zł)

3

Wartość jednostkowa

Opłata handlowa (zł/m-c/PPE)

2

Wartość za dostawę energii elektrycznej (netto)

(kol.5xkol.8)

1

Przewidy
wana
ilość
zużycia
energii
biernej
oddanej
w okresie
od
08.01.2018
r. do
07.01.2020
r. [kVar]

Okres obowiązywania umowy

Licz
ba
PPE

Przewidywan
a ilość
zużycia
energii
elektrycznej
w okresie od
08.01.2018 r.
do
07.01.2020 r.
[kWh]

(m-ce)

Grupa
taryfo
wa

Szacunkowa Moc umowna (kW)

FORMULARZ CENOWY

(kol.16+
kol.18+k
ol.20+ko
l.22+kol.
24+kol.2
6)

(kol.14+
kol.27)

26

27

28

29

0,00

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

ŁĄCZNIE

0,00

0,00

Wartość
łączna
netto
(zł)

*Wszystkie elementy składowe ofert cenowych należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Wyliczona cena odpowiada cenie oferty złożonej w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w wysokości:
Cena oferty brutto: ……………………... zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
słownie: ……………………………………
w tym kwota netto: ……………. zł, słownie: …………………………………….
Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłowej i dystrybucyjnej.
........................., dnia ……………………

..............................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca
zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
Wojskowego Instytutu Łączności.
Opis ogólny:
1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 220 z późn. zm.) oraz przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są szpilki transformatora 0027 na wyjściu
przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jest jednocześnie granicą eksploatacji
urządzeń oraz miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych
Przedsiębiorstwa Energetycznego i instalacji Zamawiającego.
4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej
jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego,
wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego objętego zamówieniem. Zamawiający nie
przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia
usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne pomioty.
5. Wykonawca w odstępach miesięcznych wystawi fakturę za realizację przedmiotu
zamówienia, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu kompleksowej dostawy
energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego
z
zastosowaniem
cen
jednostkowych
podanych
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy zgodnych z aktualnym
cennikiem i taryfą OSD zatwierdzoną przez URE, obowiązującymi w danym okresie.
6. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w tabeli poniżej muszą być zgodne
z aktualną Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7. Zamawiający ma prawo do zmiany wysokości mocy umownej w formie pisemnej na
zasadach wynikających z Taryfy.
8. Zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu umowy w okresie jej
obowiązywania mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o cenniki zatwierdzone przez Urząd
Regulacji Energetyki.

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu
I. Przyłącze – taryfa C21
nr stacji transformatorowej 0027
rodzaj zasilania 230/400 V
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współczynnik mocy tg φ 0,4
rodzaj linii - szpilki transformatora
moc przyłączeniowa 450 kW
moc umowna przyłącza 200 kW
zabezpieczenia przedlicznikowe 800A
napięcie znamionowe Uzn = 0,4 kV
miejsce dostarczenia energii –zaciski transformatora
miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest trafostacja 0027 – pomieszczenie
techniczne
licznik wielofunkcyjny typu G3A147 nr licznika 907475
przekładniki prądowe 800/5
rodzaj taryfy C21
grupa IV przyłączeniowa
odbiorniki o największej mocy – zgrzewarka punktowa moc znamionowa 110 kVA
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy – 1,3 GWh.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
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. „Zakup energii

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego
Instytutu Łączności”, nr sprawy ZP-15-17-WIŁ, prowadzonego przez Wojskowy Instytut
Łączności w Zegrzu Południowym, 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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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
Wykonawca:
………………………………………..
………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

………………………………………..
(nazwa rejestru lub ewidencji, w której
zarejestrowany jest przedsiębiorca)

………………………………………..
(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego
pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego)

reprezentowany przez:
………………………………………..
………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Wykonawca jest**:
Mikroprzedsiębiorstwem: tak/nie*
Małym przedsiębiorstwem: tak/nie*
Średnim przedsiębiorstwem: tak/nie*
Uwaga**:
Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
(do celów statystycznych).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest Mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorcom i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów euro.
*) niepotrzebne skreślić

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. „Zakup energii

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego
Instytutu Łączności”, nr sprawy ZP-15-17-WIŁ, prowadzonego przez Wojskowy Instytut
Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co następuje:
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 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 6 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
o posiadaniu obowiązującej umowy generalnej z OSD*
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu
Łączności”, nr sprawy ZP-15-17-WIŁ, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności
w Zegrzu Południowym, oświadczam, iż na dzień składania oferty posiadam obowiązującą
umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucji, umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD do wszystkich
obiektów Zamawiającego i zobowiązujemy się ją utrzymać przez cały okres Zamówienia.

..................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*) dotyczy Wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności do grupy kapitałowej*
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego
Instytutu Łączności”, nr sprawy ZP-15-17-WIŁ prowadzonego przez Wojskowy Instytut
Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co następuje:

1. przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty,
oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………,
że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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2. nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty
częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*) nieodpowiednie skreślić

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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