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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZWANA DALEJ „SIWZ” 

 

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Filharmonia Narodowa 

00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 

NIP: 525-000-97-43, REGON 000278534 

Tel. : 22 5517100, faks: 22 5517200, e-mail: sekretariat@filharmonia.pl 

 

Rozdział 2. Tryb Udzielania Zamówienia I Oznaczenie Postępowania 

 

1. Filharmonia Narodowa (zwana dalej Zamawiającym) prowadzi niniejsze postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” oraz 

w przepisach wykonawczych do niej, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2. Miejsce publikacji SIWZ:  

2.1. Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych; 

2.2. witryna internetowa Zamawiającego: www.filharmonia.pl 

3. Postępowanie zostało oznaczone znakiem ZP/01/07/2018, na jaki Wykonawcy winni się 

powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

Rozdział 3. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej i dostawę energii elektrycznej dla Zamawiającego w oparciu o zawartą 

umowę (dalej zwana: „Kompleksową usługą”). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ (Charakterystyka elektroenergetyczna 

obiektu). 

mailto:sekretariat@filharmonia.pl
http://www.filharmonia.pl/
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3. Miejscem świadczenia Kompleksowej usługi jest budynek Filharmonii Narodowej położony przy 

ul. Jasnej 5, 00-950 Warszawa. Punkty poboru w budynku Zamawiającego określa Załącznik nr 7 

do SIWZ. 

4. Kompleksowa usługa winna się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na 

warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 220) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1200). 

5. Standardy jakościowe Kompleksowej usługi zostały opisane w § 38 – 43 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz. 623 z późn .zm.). 

6. Zamawiający udziela zamówienia na Kompleksową usługę, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy 

Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 

ust. 3 tej ustawy. 

7. Kompleksowa usługa odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo 

energetyczne, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

Operatorem systemu dystrybucji energii jest Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (dalej: „Operator 

Systemu Dystrybucyjnego” lub „OSD”). 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie przez OSD na rzecz i w imieniu 

Zamawiającego usług przesyłania lub/i dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym Prawa energetycznego. 

9. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie umowy z Zamawiającym, której 

istotne postanowienia określa Załącznik nr 3 do SIWZ.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 

13. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

13.1. elektryczność - 09310000-5; 

13.2. przesył energii elektrycznej - 65310000-9 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców (Załącznika nr 4 do SIWZ). 
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15. Powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w 

takim stopniu, jakby były to działania, uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego 

pracowników. 

16. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął prognozowane zużycie energii 

elektrycznej w okresie 12 miesięcy na poziomie 300 000 kWh dla Przyłącza I oraz na poziomie 300 

000 kWh dla Przyłącza II, przy czym umowa zawarta będzie na okres 24 miesięcy. 

17. Zamawiający zastrzega, iż przewidywane zużycie energii elektrycznej, wskazane w pkt 16 

powyżej, ma charakter orientacyjny oraz stanowi wielkość przykładową służącą jedynie do 

kalkulacji poszczególnych cen jednostkowych oraz ceny oferty, a także nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu i poboru przez wskazane przyłącza energii w podanej 

ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu pobrania mniejszej ilości, niż wynika to z prognozowanego zużycia energii 

elektrycznej. 

 

Rozdział 4. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

2. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 1, jest wystąpienie potrzeby ich 

udzielenia oraz posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych.  

3. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegać będą na powtórzeniu 

podobnych usług, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie świadczenie 

usług oznaczonych następującymi kodami opisującymi przedmiot zamówienia (CPV): 09310000-5, 

65310000-9 

5. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w pkt 1, nie jest zobowiązaniem 

Zamawiającego do udzielenia takich  zamówień. 

 

Rozdział 5. Termin Realizacji Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

Kompleksowej usługi, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2. Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość 

Kompleksowej usługi. 
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3. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

zamówienia nastąpi po skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązującej 

Zamawiającego umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Rozpoczęcie realizacji 

przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż od dnia 1 września 2018 r.;  Zamawiający 

zastrzega, iż rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić także przed 1 września 

2018 r. 

 

Rozdział 6. Warunki Udziału w Postępowaniu oraz Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania 
Tych Warunków. 

 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z przepisów odrębnych, tj. posiada: 

1.1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

1.1.2. aktualną koncesję – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci 

dystrybucyjnej – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a w przypadku 

Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – wiążącą umowę z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy 

świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie, 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie, 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie  

a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawcę 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
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majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. ). 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 

„spełnia/ nie spełnia”. Ocena czy Wykonawca wykazał spełnianie postawionych warunków będzie 

dokonana w oparciu o dokumenty określone w rozdziale 6 SIWZ. Nie wykazanie spełniania 

chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby 

przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wszyscy wspólnie) spełniał warunki, o których mowa  

w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, natomiast żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

6. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy 

Pzp): 

6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i do zawarcia umowy - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z 

którego wynikać będzie zakres umocowania, 

6.2. każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, przedkładając dokumenty o których mowa 

w Rozdziale 7 ust. 1- 7 SIWZ, 

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki 

udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

6.4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 

6.5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy 

regulującej współpracę Wykonawców, zawierającej: 

6.5.1. złożenie przez uczestników konsorcjum oświadczenia przyjęcia odpowiedzialności 

solidarnej, zapewniającej Zamawiającemu dochodzenie w sposób jednoznaczny 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, 

6.5.2. prawa i obowiązki uczestników konsorcjum 

6.5.3. oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i 

obowiązywania gwarancji), 
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6.5.4. udzielenia upoważnienia podmiotowi posiadającemu pełnomocnictwo do 

reprezentowania konsorcjum, na wypadek roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

6.6. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych,  

6.7. w razie udziału w postępowaniu spółki cywilnej każdy z przedsiębiorców składa odrębnie 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem.  

7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają 

wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz 

pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie określonych przez Zamawiającego w SIWZ przesłanek z art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

Rozdział 7.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia 

 

Dokumenty składane wraz z ofertą 

1. Wykonawca, wraz z ofertą, przedkłada wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, tj. wstępne potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

-  zgodnie ze wzorem oświadczeń, stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.  

2. Jeżeli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zamieszcza w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrvge3diltqmfyc4mjtga3tgnzrga


 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 9 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba 

uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 

 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, 

określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta oceniona 

została najwyżej, do złożenia w terminie co najmniej 5 dni od dnia otrzymania wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 

4.1.  na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

4.1.1. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

4.1.2. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku 

Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej,  

4.1.3. oświadczenie o posiadaniu wiążącej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w 

ramach której OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz 

Zamawiającego (Załącznik nr 8 do SIWZ);  

4.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

4.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz, iż stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty określające w szczególności: 

5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, który 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia; 

5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o czym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, samodzielnie, bez 

wezwania Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.2.1. niniejszego rozdziału SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 

pkt 7 zdanie ostatnie stosuje się 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału SIWZ lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie go do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

14. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych  

w ustawie Pzp. 

15. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych 

w ustawie Pzp. 

16. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

Rozdział 8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej, tj.: 

1.1. pisemnie na adres: FILHARMONIA NARODOWA, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa; 

1.2. faksem na numer: 22 55 17 200; 

1.3. drogą elektroniczną na adres: bkrajewska@filharmonia.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne 

informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania i obowiązkowo przekazuje je w formie pisemnej. W 

przypadku przekazania korespondencji faxem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie 

przekazywał jej w formie pisemnej, z tym że forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotrze do Zamawiającego przed 

upływem terminu i fakt ich otrzymania zostanie potwierdzony. 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 

mailto:bkrajewska@filharmonia.pl
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otrzymania wraz z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania za pomocą takiego samego środka 

komunikacji jakim przekazano treść oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00 – 14:00 jest Pan główny 

specjalista elektryk- automatyk Zbigniew Akonom, nr tel: 22 55 17 161.  

7. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8.00 do 16.00. 

8. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania 

wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści 

zgodnej z zapytaniem Zamawiającego. 

 

Rozdział 9. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień 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. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, na której została udostępnione SIWZ. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie zamieszczone 

na stronie internetowej, na której została udostępnione SIWZ.  

4. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ a także pisemne odpowiedzi na zadane 

pytania staną się integralną częścią SIWZ.  

5. Zmiany SIWZ mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej 

inicjatywy Zamawiającego.  

6. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział 11. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności,  zgodnie z treścią SIWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego 

formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane na mocy SIWZ i 

wynikające z zawartości Formularza oferty.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i obejmować całość zamówienia zgodnie dokumentami 

zawartymi w załącznikach do SIWZ. 

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę 

upoważnioną. Ofertę składa się w języku polskim, natomiast każdy dokument w języku obcym 

(załączony do oferty) należy złożyć z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja w języku polskim jest 

wiążąca. 

4. Do oferty należy dołączyć: 

4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 1.1 SIWZ; 

4.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli osoba bądź osoby podpisujące ofertę działają na 

podstawie pełnomocnictwa, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w formie oryginału: 

5.1. formularz oferty; 

5.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu i o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 5.1 powyżej. 

6. Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ można złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, z wyłączeniem kopii pełnomocnictw załączonych do oferty, które muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 

są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem należy sporządzić w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. podpis wraz z pieczątka imienną lub czytelnie imię i nazwisko). 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Każda strona zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności każde 

przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być 

parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zamkniętej kopercie. 

14. Wykonawca powinien umieścić na kopercie znak postępowania. 

15. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące 
oznaczenie: 

Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie 

oraz 

„Nie otwierać przed dniem 13 lipca 2018 r., godz. 9.00”. 

 

16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składnia 

ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 

winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę, stosując 

odpowiednio zasady jak przy wprowadzeniu zmian, oznaczając kopertę napisem „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi na kopercie wycofywanej 

oferty. Koperty z ofertami Wykonawców wycofywanych nie będą otwierane. 
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18. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

20. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 87 ust. PZP. 

21. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie usługi, spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

22. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

22.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

22.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

22.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

22.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

22.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

23. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od: 

23.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

23.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

FILHARMONIA NARODOWA  



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 16 

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 

pokój nr 109, I piętro - Sekretariat 

nie później niż do dnia 13 lipca 2018 r. do godziny 8.30. 

2. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

FILHARMONIA NARODOWA  

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa 

pokój 308, w dniu 13 lipca 2018 r., o godz. 9.00. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której została 

udostępniona SIWZ informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała:  

1.1. cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w 

[zł]; 

1.2. dla Wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi 

zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP – wg stanu aktualnego w dacie składania 

oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień poniżej; 

1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub 

miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych 

z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako 

podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę 

cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1.1 powyżej zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby 
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lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania 

się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa 

ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1.2 powyżej. 

2. Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert, Zamawiający, w przypadku 

o którym mowa w pkt 1.2 oraz 1.3, doliczy do ceny netto Wykonawcy zagranicznego kwotę 

podatku VAT, jaki byłby należny wg obowiązujących w RP przepisów prawa, w tym z 

uwzględnieniem postanowień art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.  

3. Jeżeli złożono ofertę, 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 (wzór takiej 

informacji przedstawiony jest w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Wykonawca określi cenę oferty podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty lub cenę jednostkową z dokładnością większą 

niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny, to ten 

sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona 

przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: 

podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki o wartości 

poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki o wartości 0,5 grosza i wyższe zostaną 

zaokrąglone do 1 grosza.  

6. W przypadku rozbieżności w ofercie pomiędzy kwotą wyrażoną liczbowo a kwotą wyrażoną 

słownie przyjmuje się za poprawną kwotę wyrażoną liczbowo. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty netto i brutto oraz ceny jednostkowe zgodnie z 

zasadami określonymi w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

8. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego Formularza oferty 

złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane przez SIWZ i wynikające z 

zawartości wzoru Formularza oferty. 

9. Wykonawca określi cenę oferty, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SIWZ.  

10. Cena oferty stanowi sumę łącznej wartości brutto za dostawę energii elektrycznej w okresie 24 

miesięcy na poziomie 600 000 kWh i opłaty dystrybucyjnej dla Przyłącza I oraz łącznej wartości 

brutto za dostawę energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy na poziomie 600 000 kWh i opłaty 

dystrybucyjnej dla Przyłącza II. Szczegółowe zasady obliczania ceny oferty przewiduje Formularz 

oferty. 

11. Ceny jednostkowe za energię czynną i opłaty za jej rozliczanie, podane w ofercie będą 

obowiązywały przez okres realizacji umowy tj. 24 miesięcy. 
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12. Rozliczenie za usługę dystrybucji będzie dokonywane według obowiązujących w danym okresie 

taryf OSD.  

13. Wartość brutto dystrybucji energii w ofercie należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na 

dzień składnia oferty zgodnie z obowiązującą taryfa OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia energii elektrycznej podanego przez 

Zamawiającego. 

14. Cena oferty, ani żadna z cen jednostkowych nie może być równa „0” albo przedstawiać wartości 

ujemnej. 

15. Oferta musi zawierać ostateczną, kompletną i jednoznaczną cenę obejmującą wszelkie koszty, 

narzuty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 

opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.  

16. Każdy z Wykonawców może w złożonej ofercie zaproponować tylko jedną cenę oferty i nie może 

jej zmienić. 

17. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenie w walutach obcych. 

 

Rozdział 15. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 

  

1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

1.1. Etap 1 - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty; oferty nie spełniające 

wymagań formalnych określonych w SIWZ zostaną odrzucone; w tym etapie Zamawiający 

oceni czy każda z ofert: 

1.1.1. spełnia warunki określone w SIWZ; 

1.1.2. została prawidłowo podpisana; 

1.1.3. nie zawiera błędów w obliczeniu ceny; 

1.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia. 

1.2. Etap 2 - ocena merytoryczna ofert według Kryteriów oceny ofert określonych poniżej; w tym 

etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny i przypisuje mu znaczenie 

100%. 

4. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 

zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 – 

43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz. 623 z późn. zm.). 
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5. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ), w pkt 1 ceny brutto za realizację Usługi kompleksowej. Wykonawca, 

który przedstawi najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium. 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej: 

Wp = Cmin / Cofert. x 100 

gdzie:  

Wp    - ilość punktów obliczona dla badanej oferty  

Cmin  - cena brutto w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert nie podlegających 

odrzuceniu  

Cofert.  - cena brutto w złotych badanej oferty  

6. Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

7. Punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z tym że końcówki 

poniżej 0,005 zostaną pominięte, a końcówki 0,005 i wyższe zostaną zaokrąglone w górę do 0,01.  

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium 

ceny przyznaną przez komisję przetargową według wzoru z pkt. 3. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10. Jeżeli w tekście oferty wystąpią oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

11. Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonej oferty. 

 

Rozdział 16. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej Części Przedmiotu zamówienia, podając nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy/ów, 

którego/ych ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania; 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty;  

1.4. unieważnieniu postępowania w danej Części Przedmiotu zamówienia, 
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt 1.1 na stronie internetowej.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach określonych 

art. 93 ustawy Pzp. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

5. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert,  

6. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty które uzyskują taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia w terminie określonym w wezwaniu ofert dodatkowych.  

 

Rozdział 17. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z 

uwzględnieniem warunków określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony ze względu na 

okoliczności określone w art. 93 ustawy Pzp. 

 

Rozdział. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 19. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy 

 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonany zostanie wybór Wykonawcy. 

2. Zmiany istotne, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczyć mogą: 

2.1. zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego lub zmiany 

przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej 

w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do wielkości tych zmian;  

2.2. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej lub wydanej przez Prezesa URE; 

2.3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

2.4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP nie stanowią modyfikacje treści Umowy 

dotyczące w szczególności numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych 

wskazanych w Umowie, osób wyznaczonych przez obie strony do kontaktu. Zmiany wymienione  

w zdaniu poprzedzającym dokonuje się zawiadamiając niezwłocznie drugą stronę. Zawiadomienie 

jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę umowy. 

 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 

wykonanych i odebranych prac.  

 

Rozdział 20. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom określa dział VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.  

2. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec 

czynności:  

2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;  
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2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

2.3. odrzucenia oferty odwołującego;  

2.4. opisu przedmiotu zamówienia;  

2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Wykonawca może także poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

7. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 

Rozdział 21. Postanowienia końcowe. 

 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach określonych ustawą 

Pzp. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający informuje, iż jest administratorem danych osobowych przekazanych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienie publicznego. 

4. Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. 

5. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych osobowych 
Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. 

6. Zamawiający uprzejmie informuje, że przetwarza dane osobowe w celu: 
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6.1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wypełnienia 
obowiązków wnikających z przepisów prawa dostępu do informacji publicznej, prawa dot. 
archiwizacji dokumentów, prawa dot. kontroli w administracji (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. c RODO); 

6.2. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą również w celu wykonania umowy (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa 
podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu ustalenia, obrony i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes 
Filharmonii Narodowej tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń). 

7. Dane osobowe mogą zostać ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie działalności 
kulturalnej, graficznej, edytorskiej, druku, prawnej, konsultacyjnej, doradczej, informatycznej, 
innym instytucjom prowadzącym działalność kulturalną oraz Urzędowi Skarbowemu, archiwom 
państwowym, kontrahentom Filharmonii Narodowej.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa – w szczególności 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 zawarcia umowy również przez okres 
przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

9. Uprawnienia wobec Zamawiającego: dostęp do danych osobowych; sprostowanie danych 
osobowych; przenoszenie danych osobowych; sprzeciw do przetwarzania danych osobowych (w 
zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prawnie uzasadnionym interesem); 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych; usunięcie danych osobowych (w zakresie 
przetwarzania danych osobowych niewymaganych przez przepisy prawa); wniesienie skargi do 
organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem uczestnictwa w procedurze 
udzielenia zamówienia publicznego, a brak ich podania skutkuje niemożliwością udziału w 
procedurze udzielenia zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy - podanie 
danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. 

11. Zamawiający nie będzie podejmował decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a która wywołuje wobec osób skutki prawne lub w 
podobny sposób istotnie na nie wpływa. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część 

 

Lista załączników do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy. 
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4. Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia. 

7. Załącznik nr 7 – Charakterystyka Elektroenergetyczna Obiektu. 

8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o wiążącej umowie z OSD. 
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______________________________ 

                   (pieczęć Wykonawcy) 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia* 

 

Adres / nr telefonu / nr faxu/ NIP/ adres  

e-mail 

 

Pełnomocnik do reprezentowania 

Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie 

ubiegających się  

o udzielenie zamówienia* 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu  

z Zamawiającym w trakcie postępowania: 

imię i nazwisko/adres e-mail/ nr telefonu/ 

nr faxu 

 

 

 

dla 

Filharmonii Narodowej 

00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 

 

My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak 

też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia, objętego postępowaniem o nazwie Kompleksowa 

usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie, 

oświadczamy, iż: 

1. oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę: 
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CENA OFERTY NETTO 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

.............................................................................zł) 

VAT 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

.............................................................................zł) 

CENA OFERTY BRUTTO* 

............................................................................złotych 

(słownie: ........................................................................ 

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

.............................................................................zł) 

*zgodnie z zestawieniem cenowym dla Przyłącza I (określonego w pkt 2 Formularza oferty) oraz dla Przyłącza II 

(określonego w pkt 3 Formularza oferty). 

2. Oświadczam/my, iż wykonam/my przedmiot zamówienia za następujące ceny dla Przyłącza I: 

− Kalkulacja ceny w skali 24 miesięcy 

− Grupa taryfowaC21 

− IV grupa przyłączeniowa 

− Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali 12 miesięcy: 300 000 kWh 
=300 MWh; 

− Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali trwania Umowy, tj. 24 
miesiące 600 000 kWh=600 MWh 

− Moc umowna: 380 kWh 

 

Wyszczególnienie 

 

Cena jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Ilość 

jednostek 

 

Wartość 

całkowita 

netto 

(2x4) 

Stawka 

VAT w 

% 

Wartość 

całkowita 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Cena energii czynnej  
 

 300 MWh    

Opłata 

handlowa/abonament

 
 

24 

miesiące 
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owa za układ 

rozliczeniowy 

Opłata za usługę 

dystrybucji energii 

elektrycznej * 

 
24 

miesiące 
   

Łączna wartość kwot 

wymienionych 

w kolumnach  5 -7 

 

   

 

 

3. Oświadczam/my, iż wykonam/my przedmiot zamówienie za następujące ceny dla Przyłącza II: 

− Kalkulacja ceny w skali 12 miesięcy 

− Grupa taryfowa C21 

− IV grupa przyłączeniowa 

− Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali 12 miesięcy: 300 000 kWh  
= 300 MWh; 

− Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali trwania Umowy, tj. 24 
miesiące 600 000 kWh=600 MWh 

− Moc umowna: 380 kWh 

Wyszczególnienie 

 

Cena jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Ilość 

jednostek 

 

Wartość 

całkowita 

netto 

(2x4) 

Stawka 

VAT w 

% 

Wartość 

całkowita 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Cena energii czynnej  
 

 300 MWh    

Opłata 

handlowa/abonament

owa za układ 

rozliczeniowy 

 

 
24 

miesiące 
   

Opłata za usługę 

dystrybucji energii 

elektrycznej * 

 24 

miesiące 
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Łączna wartość kwot 

wymienionych 

w kolumnach  5 -7 

 

   

 

 

Uwagi:  

Cenę oferty stanowi suma Łącznej wartości kwot wymienionych w kolumnie 7 Tabeli z punktu 2 

Formularza oferty oraz Łącznej wartości kwot wymienionych w kolumnie 7 Tabeli z punktu 3 

Formularza oferty. 

Ceny jednostkowe za energię czynną i opłaty abonamentowe za układ rozliczeniowy podane w ofercie 

będą obowiązywały przez okres realizacji umowy tj. przez 24 miesiące. Rozliczenia za usługę 

dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień 

składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu oferty nie mogą być wyższe niż 

określone w aktualnej taryfie Wykonawcy i aktualnej taryfie OSD. 

4. wybór naszej oferty***: 

4.1. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług  

4.2. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących dostaw: _______________________________________________ (wskazać 

nazwę, rodzaj) o wartości (podać wartość bez kwoty podatku)____________________zł**, 

inna waluta________________**. 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. ceny podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia,  jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 

2. zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym  z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

3. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

4. w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we istotnych postanowieniach 

umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ; 

5. jesteśmy małym/ średnim przedsiębiorcą; *** 

6. jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej  
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7. w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego; 

8. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

9. oferta wraz z załącznikami została złożona na ____ stronach; 

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

10.1. dokumenty wymagane w SIWZ, 

10.2. parafowany Wzór umowy. 

 

Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ___________ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.**  

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

** wypełnić jeżeli dotyczy  

*** niewłaściwe skreślić 
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______________________________ 

                   (pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

I  SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Kompleksową usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii 

Narodowej w Warszawie w imieniu Wykonawcy składam, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, poniższe oświadczenie.  

 

Część A: podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że: 

1. w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania określone w 

art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania określone w: art. 24 
ust. _______ ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością/ami, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca podjął następujące środki 
naprawcze**:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Część B: spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

W imieniu Wykonawcy, oświadczam, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

Część C: oświadczenie w zakresie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

W imieniu Wykonawcy, oświadczam, iż***: 

1. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  polega za zasobach następującego podmiotu: 

 

Warunek udziału w postępowaniu określony  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Nazwa i adres podmiotu, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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2. Wobec podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do 

wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

Część D: oświadczenie w zakresie podwykonawców 

W imieniu Wykonawcy oświadczam***, iż wobec następującego podwykonawcy 

________________________________, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania 

określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

Część E: Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są 

aktualne i zgodne z prawdą. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

** Wykonawca wypełnia tę rubrykę tylko w przypadku, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub 5 

ustawy Pzp; w przeciwnym razie rubrykę należy skreślić; 
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*** Wykonawca wypełnia część tylko jeżeli zachodzą okoliczności o których mowa w tej części; w przeciwnym wypadku 

należy dokonać odpowiednich skreśleń.  



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 34 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

__________________________ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Przedmiot umowy. 

1.1. Określenie daty zawarcia umowy, która nie jest datą rozpoczęcia świadczenia Kompleksowej 

usługi. 

1.2. Określenie przedmiotu umowy: Kompleksowa usługa polegająca na świadczeniu usługi 

dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej dla Filharmonii 

Narodowej w Warszawie. 

1.3. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywać się 

będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r,. poz. 220, z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, 

zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej Umowy, a także zgodnie z 

Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

1.4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej z zachowaniem 

obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym 

oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

1.5. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) 

punktów poboru energii elektrycznej oraz zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) energii 

pobieranej przez poszczególne przyłącza, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu 

cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. 

Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy (aneksu).  

1.6. Zamawiający wyznacza Wykonawcę do realizacji funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe Zamawiającego. 

1.7. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą Umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia 

Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Klienta.  

1.8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi 

Zamawiającego w zakresie świadczenia usług przesyłania i dystrybucji: 

1.8.1. przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczania energii elektrycznej z sieci; 

1.8.2. bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii 

elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 
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1.8.3. udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

1.8.4. nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową. 

1.8.5. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji 

1.8.6. powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie 

energii elektrycznej. 

 

2. Dane techniczne dotyczące przedmiotu umowy. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 6 i 7 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, 

Charakterystyka Elektroenergetyczna obiektu) oraz umowie Wykonawcy z OSD. 

 

3. Termin realizacji umowy. 

3.1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

Kompleksowej usługi z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3.2. Rozpoczynając realizację umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość 

Kompleksowej usługi. 

3.3. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji umowy nastąpi po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin rozpoczęcia realizacji umowy nastąpi po 

skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązującej Zamawiającego umowy 

sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia 

nastąpi nie później niż od dnia 1 września 2018 r.;  Zamawiający zastrzega, iż rozpoczęcie 

realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić także przed 1 września 2018 r. 

 

4. Rozliczenia. 

4.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające 

iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny 

jednostkowe za kWh podaną w ofercie. 

4.2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie wskazań 

liczników w grupie taryfowej w zależności od lokalizacji według odpowiadających im 

składników cenowych, w miesięcznych okresach rozliczeniowych i obejmować będzie opłaty 

za dystrybucję zgodnie z aktualną taryfą obowiązującą na terenie działania Zamawiającego. 
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4.3. Wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

przelewem na konto Wykonawcy: ………………………………………………. 

4.4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

4.5. Faktury należy wystawić po zakończeniu każdego miesiąca na adres Zamawiającego: 

Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. 

4.6. Dopuszczalne są zmiany cen w przypadku: 

4.6.1. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, 

4.6.2. zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego lub zmiany 

przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii 

elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do wielkości tych 

zmian; w innych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna; 

4.6.3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

4.6.4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4.7. O wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen 

stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając 

stosowny wyciąg z nowej lub zmienionej Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie 

zmian do dotychczasowej Taryfy lub dniu wejścia w życie dotychczasowej Taryfy lub dniu 

wejścia w życie nowej Taryfy. 

 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

5.2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

5.3. Integralną cześć umowy stanowi: 

5.3.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

5.3.2. Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

__________________________ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Kompleksową usługę dotyczącą 

energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę 

energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie, oświadczam, że: 

1. zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 
zamówienia: 

L.P. 
Zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie 

zamierzamy  powierzyć podwykonawcy 

Nazwa (firma) podwykonawcy,  

jeżeli jest znana 

1. 
  

2. 
  

 

2. zamierzam powierzyć podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i 
jednocześnie powołuję się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy: 

 

L.P. 

Zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie 

zamierzamy  powierzyć podwykonawcy (innemu 

podmiotowi) 

Nazwa (firma) podwykonawcy lub innego 

podmiotu 

1. 
  

2. 
  

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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______________________________ 

                   (pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE ** 

 

W nawiązaniu do złożonej przeze mnie oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 

na Kompleksową usługę dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie  

w imieniu Wykonawcy oświadczam, że: 

 

1. Wykonawcy należy/ nie należy*** do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty  

w postępowaniu. 

2. W skład grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą wchodzą następujące podmioty: 

 

LP. Nazwa Siedziba 

   

   

   

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Miejscowość i data czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

** Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji  z  otwarcia  ofert, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie bez dodatkowego wezwania.  W  przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu, 

nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji co oznacza iż złożenie przedmiotowego oświadczenia staje się zbędne. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcę nie prowadzę do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

(wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu. 

 

*** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa dotyczącą energii elektrycznej, 

obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii 

elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie w okresie 24 miesięcy do 2 

punktów poboru w budynku Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Jasnej 5, zgodnie z 

charakterystyką elektroenergetyczną obiektu – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

2. W budynku Filharmonii Narodowej znajdują się: 

Dwa  przyłącza Z-22, 2 liczniki w rozdzielni n.n., zabezpieczenia 3 x 630 A i zwory. 

Przyłącze 1                                             Przyłącze 2 

moc umowna - 380 kW                    moc umowna – 380 kW 

grupa taryfowa  C-21   grupa taryfowa  C-21 

 

3. Prognozowane łączne zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy, tj. 

24 miesięcy, 1 200 000 kWh = 1 200 MWh, przy czym: 

3.1. dla przyłącza nr 1 - 600 000 kWh = 600 MWh 

3.2. dla przyłącza nr 2 - 600 000 kWh = 600 MWh 

3.3. prognozowane łączne zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy dla każdego 

z przyłączy nr 1 i przyłączy nr 2 odrębnie wynosi 300 000 kWh = 300 MWh.  

 

4. Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej. 

 

5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej pobieranej przez 2 przyłącza ma charakter 

orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu i poboru przez wskazane przyłącza energii w 

podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 

pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.   

  

6. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru 

energii elektrycznej oraz zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) energii pobieranej 

przez poszczególne przyłącza, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym 

obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana 

ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy (aneksu).  

 

7. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia zostały opisane w § 38 – 43 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz. 623 z późn 

.zm.). 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 42 

 

 



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 44 

 

  



 

 

Znak postępowania: ZP/01/07/2018 

 

 45 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

__________________________ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową usługę 

dotyczącą energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

oraz dostawę energii elektrycznej dla Filharmonii Narodowej w Warszawie, oświadczamy, że 

posiadamy wiążącą, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której Operator Systemu Dystrybucyjnego 

zapewnia nam świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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