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INSTYTUT ENERGETYKI 
  Instytut Badawczy  

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
tel. +4822 3451200,  fax: +4822 836 6363 
NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) 
 Regon 000020586,   KRS 0000088963 

 
 

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

dla 

przystępujących do przetargu nieograniczonego 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy Prawo zamówień publicznych  

na: 

 
 

dostawę energii elektrycznej do Instytutu Energetyki 
 
 
 
 

TERMINY: 
 

Składanie ofert: do dnia 29 października 2018 r. do godz. 12.00 
Otwarcie ofert: dnia 29 października 2018 r. o godz. 12.30 

 
 

 
 

                      
                                                               

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Warszawa, październik 2018 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
(zwana w dalszej części: „SIWZ”) 

 
I)   Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

1. Instytut Energetyki, Instytut badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,   
fax: 22 836 6363, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 
II) Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ „PZP”. 

4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. − Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.). 

 
III) Opis przedmiotu zamówienia. 

1. CPV: 09300000-2  −−−−   Energia elektryczna. 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy Prawo ener-

getyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), 
do Instytutu Energetyki 

3. Główne parametry techniczne zamówienia: 

Punkt odbioru Taryfa 
Moc 

umowna 

Prognoza zużycia 
energii w 2019 r.                   

[MWh] 

Grupa 
przyłączeniowa 

P1 
Mory 8 
Przyłącze nr 3000004420 

 
B23 

156 kW 
S1 =   85 
S2 =   45 

  S3 =   320 

 
III 
 

P2 
Mory 8 
przyłącze nr 3000004372 

 
B23 

 
200 kW 

  S1 =   150 
S2 =   70 

  S3 =   400 

 
III 

P3 
Augustówka 36 
przyłącze nr 3000002542 

 
C21 

 
250 kW 

 
520 

 
IV 

 
Punkty dostarczania energii elektrycznej zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Mory 8 i 
Augustówka 36.  
Zamówieniu nie podlega obiekt Stacji Prób zlokalizowany przy ul. Mory 8. 
Układy pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiającego spełniają wymagania Instrukcji Ruchu  i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator i przystosowane są do zdalnej 
transmisji danych (TPA). Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony. Podane 
parametry dystrybucyjne w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualną 
umową dystrybucyjną. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do 
swobodnego dysponowania obiektem opisanym w przedmiocie zamówienia.  
Podane ilości MWh są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii 
służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 
do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. 
Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w 
SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym, że 
niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować 
zaoferowane w ofercie ceny energii.  
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Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg 
cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 

4. Zamawiający informuje, że obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Energia i Gaz     
Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, a umowa zawarta jest do 31.12.2018 r. 
Zamawiający udzieli niezbędnych pełnomocnictw do przeprowadzenia procesu zmiany 
sprzedawcy. 

5. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie umowy sprzedaży w terminach przewidzianych w SIWZ. 

6. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które 
musi ponieść Wykonawca, w tym w szczególności koszty związane z: 
a. rozliczeniem energii elektrycznej; 
b. podatkami w tym VAT i akcyzą; 
c. reprezentowaniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zamawiającego przed OSD; 
d. wystawieniem i dostarczeniem faktur VAT; 
e. zmianą grupy taryfowej dla każdego punktu poboru; 
f. dokonaniem bilansowania handlowego; 
g. informowaniem Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu umowy lub 
jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym o 
zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych 
okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za sprzedaną energię; 

h. rozpatrywaniem wniosków lub reklamacji Zamawiającego 
7.  Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 
8.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7. 
 

IV) Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie winno być wykonane w terminie  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

 
V)  Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z po-
stępowania w okolicznościach, o których mowa w:  
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
2) art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-
stępowaniu 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 prawo-mocnym postanowieniem sądu, je-
żeli 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; 

b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczci-
wość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego nie-
dbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawar-
tą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.  
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną 
koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki na obrót energią elektryczną, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
                      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: 
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określo-

nych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
braku podstaw wykluczenia wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach, których wykonawca polega, spełnia-
ją warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wy-
konawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu wa-
runków udziału i podmiotach trzecich -  Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o 
braku podstaw wykluczenia składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o za-
mówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich 
składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w ppkt 2). 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej in-
nych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) 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. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier-
dzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z orygina-
łem. 

2)  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2,   tj.:  
a) posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 
 
 
 



SIWZ 
Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki 

 
 

Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych,  
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

5/11 

 

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty  – Załącznik nr 1 do SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
 Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt. 1) SIWZ  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składa-
jących ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 

4)  zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wyko-
nawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej in-
nych podmiotów; 

     Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
5) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale VIII pkt 4  

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
6) oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwyko-

nawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców 
(jeżeli są znane)  

     W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
     Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
7) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej z innogy Stoen Operator generalnej umowy 

dystrybucji, regulującej stosunki Wykonawcy z innogy Stoen Operator. 
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje po-
twierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia za-
mieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust.5 ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składa-
jących ofertę wspólną. 

4)  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 

 VI) Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.  
1. Sprzedaż energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 755  z 
późn. zm.). 

2. Wykonawca musi posiadać zawartą z innogy Stoen Operator generalną umowę dystrybucji, 
regulującą stosunki Wykonawcy z innogy Stoen Operator. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej do innogy Stoen Operator. 

 
VII)    Inne dokumenty, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający. 

1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej z innogy Stoen Operator generalnej umowy 
dystrybucji, regulującej stosunki Wykonawcy z innogy Stoen Operator – wg Załącznika nr 5. 
 

VIII)  Wykonawcy zagraniczni. 
1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce za-

mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 
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punkcie V pkt. 5 ppkt. 1  niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpo-
wiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-
prezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-
spodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsca zamieszkania tej osoby.   

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawia-
jący od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt V) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty 
lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienio-
ne(ą) w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełno-
mocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione  w formie oryginału lub kopii po-
świadczonej notarialnie. 

 
IX)     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
 do porozumiewania się z wykonawcami.  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,  w języku 

polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują: 
− pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 ze zmianami), 
− osobiście,  
− za pośrednictwem posłańca,  
− faksu, lub  
− przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami). 
z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia  w wyniku wezwania dla których dopuszczalna jest forma 
pisemna). 

3.   Adresy kontaktowe: 
    Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
    fax:  22 836 63 63,   e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 
albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5.   Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: 
1) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  

         Rafal Rosiński tel. 22 3451 257, e-mail: rafal.rosinski@ien.com.pl 
     2) w zakresie formalnym:  
         Olga Drążek, tel. 22 3451 378, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 
X) Wymagania dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

XI)   Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co naj-
mniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyra-
żenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wa-
dium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego prze-
dłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XII) Opis sposobu przygotowywania ofert.  
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt XII) 2 . wykonawcy występujący wspólnie muszą ustano-

wić przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 
podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 

4. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 
5. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszej SIWZ. 
6. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich infor-

macji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy PZP. 
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czy-

telnym pismem odręcznym. 
Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) upraw-
nione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formu-
larzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9.  Zaleca się, aby wszystkie zapisane karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponu-

merowane kolejnymi numerami i trwale złączone. 
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być para-

fowane (lub podpisane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokona-
nia. 

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwar-
cia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsię-
biorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jed-
noznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać bę-
dzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w try-
bie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemni-
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cę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy 
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. 

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

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-
przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). 

 
XIII)  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Instytucie Energetyki, Kancelaria Ogólna, ul. Mory 8, 
01-330 Warszawa, w terminie do dnia 29 października 2018 r.  do godz. 12.00.  

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 
84 ust 2 ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres po-
dany w pkt XIII) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia:  

„Oferta na dostawę energii elektrycznej  
-   nie otwierać przed dniem 29 października 2018 r. godz. 12.00” 

oraz opatrzyć kopertę danymi adresowymi wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29 października 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie 
zamawiającego.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ien.com.pl  
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XIV)   Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca winien przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cenę oferty 

dla całości zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z uwzględnieniem:  
−   wszelkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia,  
−   a także ewentualnych rabatów, opustów itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

2. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.  
 

XV)    Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz           z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, złożonych w 

niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

         Cena −     100%. 
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       Zamawiający przy wyborze ofert przyjmuje kryterium najniższej ceny za 1 MWh w 
poszczególnych strefach obliczając punktację wg następujących algorytmów: 

 
1.   Obliczenie Średnich Cen Ważonych wykonawców (SCW) 

Średnia Cena Ważona wykonawcy jest wyliczona według następującej formuły:  

SCW = S1*W1+S2*W2+S3*W3+C21*W4 

gdzie:  S1, S2, S3, C21 – ceny brutto oferty w poszczególnych strefach 
  W1,W2,W3,W4 – waga strefy, w której zużywana jest energia 
   
Po analizie zużycia energii w poszczególnych przyłączach Zamawiający określił wagę 
badanych przyłączy w całości pobranej energii. Wagi odpowiednio wynoszą: 
W1 = 15% - przyłącze 1 i 2 – B23 Mory 8 – strefa pierwsza 
W2 = 7%   - przyłącze 1 i 2 – B23 Mory 8 – strefa druga 
W3 = 45% - przyłącze 1 i 2 – B23 Mory 8 – strefa trzecia 
W4 = 33% - przyłącze 3 –  C21 Augustówka 5  

2. Wybór Minimalnej Średniej Ceny Ważonej (MSCW) 

gdzie:  Minimalna Średnia Cena Ważona (MSCW) jest najniższą spośród Średnich Cen 
Ważonych (SCW) wykonawców 

3. Obliczenie punktów wykonawcy 

Liczba punktów wykonawcy jest wyliczona według następującej formuły: 
                       Punkty = 100 * MSCW / SCW wykonawcy 
 

3.   Oferta z największą ilością punktów, spełniająca warunki, wymagania i zapisy niniejszej SIWZ 
oraz ustawy PZP, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XVI)  Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu za-
warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1.   W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-

lenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. 

2.   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 PZP.  

 
XVII) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

       W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVIII) Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
między zamawiającym a wykonawcą. 

            Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
 

XIX)  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawia-
jący wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
takich warunkach.   
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          Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

XX)    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu da-

nego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawia-
jącego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również  or-
ganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XXI)   Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:  
• Dane kontaktowe administratora danych: Instytut Energetyki Instytut badawczy ul. Mory 8, 

01-330 Warszawa, Polska; email: instytut.energetyki@ien.com.pl  
• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: odo@ien.com.pl, 

tel.: 606 217 917. 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w 
przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofi-
nansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania 
dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym okre-
ślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

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

• posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania   
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
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•   nie przysługuje Pani/Panu:  
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycz-
nej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich  
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
5. Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy dystrybucji. 
6.  Projekt umowy 
 


