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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

kompleksową obsługę w zakresie dostawy i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej  

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, 
ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, 
Tel. 22 818 60 13 
Strona internetowa: www.bppn.waw.pl 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług 
i dostaw, tj. 125.000 euro. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 
mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz.759 ze zm.), 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 
niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający” – Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–
Północ m.st. Warszawy. 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do 
budynków Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ 
m.st. Warszawy w oparciu o zawartą umowę kompleksową.  

2.2 Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w 
szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.).  
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2.3 Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy 
Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 
ust. 3 tej ustawy.  

2.4 Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach 
określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich 
podstawie przepisami wykonawczymi. Aktualnie operatorem systemu dystrybucji energii jest 
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.  

2.5 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. 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.  

2.6 Punkty poboru energii elektrycznej jednostek organizacyjnych zamawiającego oraz moce 
umowne i szacunkowe roczne zużycia w kWh energii jednostek organizacyjnych zamawiającego 
zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2.7 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09310000-5 – elektryczność 
65310000-9 – przesył energii elektrycznej 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Realizacja zamówienia: w okresie 12 miesięcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez 
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2013 r.  

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania tj.: 

a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

b) posiadają (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) 
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących 
właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.  

4.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i 
doświadczenia. 

Zamawiający nie wymaga  szczególnego warunku w powyższym zakresie.  

4.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga  szczególnego warunku w powyższym zakresie. 
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4.1.4 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. 

Zamawiający nie wymaga  szczególnego warunku w powyższym zakresie. 

4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy. 

4.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt od 4.1.1 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy 
wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 4.1.5 musi spełniać każdy wykonawca z 
osobna. 

4.5 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na 
zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 
wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ. 

4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, 
którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 
4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

5.1.2 Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

5.1.3 W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

5.1.4 W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o 
posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD - wzór oświadczenia zawiera 
załącznik nr 6 do SIWZ.  

5.1.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

5.1.6 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej.  

Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 
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5.1.7 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.2 Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.7 – składa dokument (lub dokumenty) 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed terminem składanie ofert.  

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 zdanie pierwsze, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. Termin określony w pkt 5.3 stosuje się odpowiednio. 

5.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 

5.5 W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 
muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że 
dokumenty wymienione w pkt 5.1.5 – 5.1.7 (i odpowiednio pkt 5.3) należy złożyć dla każdego 
wykonawcy. 

5.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1, 5.1.6 i 5.2 należy złożyć w formie oryginału, zaś 
dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.2 – 5.1.5, 5.1.7 i 5.3 należy złożyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2 (o ile podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 

5.8 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  

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

5.10 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8 i 5.9 oraz 
klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 
może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.11 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.8 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.  
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Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

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

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez wykonawcę. 

7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę 
musi zostać dołączone do oferty. 

7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana prze wykonawcę. 

7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji”.  

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.15 Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
5 do SIWZ, 

b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat 
części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (w punkcie 
7 Formularza Ofertowego) 
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c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, 

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 
otwarcia ofert.  

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, 

b) OFERTA – „Kompleksowa obsługa w zakresie dostawy i świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej” 

c) Nie otwierać przed dniem 14.03.2013 r. do godz. 16:00 

 

Rozdział 8 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 
14.03.2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa 
(Administracja – sekretariat dyrekcji). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 -15.00 . 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2013 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w 
Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, sala 
konferencyjna 

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. 

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym 
oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego 
wniosek. 

8.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom.  

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

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

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
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związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.  

 

Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

10.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

10.2 Cena oferty brutto zawarta w Formularzu Ofertowym będzie służyć do celów porównania 
 złożonych ofert, a płatności będą dokonywane wg rzeczywistego zużycia energii 
 elektrycznej przez Zamawiającego. Wykonawca powinien w cenie oferty uwzględnić: taryfę 
całodobową, dzienną i nocną oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków (w tym VAT). 

10.3 Wykonawca w Formularzu Ofertowym, w części Formularz Cenowy, zobowiązany jest podać 
ceny jednostkowe, opłaty abonamentowe oraz inne składniki za sprzedaż (obrót) i dystrybucję 
energii elektrycznej, które będą stanowiły podstawę rozliczeń w trakcie realizacji zamówienia i 
będą obowiązywały przez okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy. 

10.4 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku z wyjątkiem cen jednostkowych, które mogą być podane z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku. 

10.5 Zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu zamówienia w okresie jego realizacji  
 mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o Taryfę Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
 zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i Taryfę Sprzedawcy. O wprowadzeniu  nowej 
Taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen i 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 dnia wejścia w życie nowej Taryfy. 

10.6 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT 

 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert dla Części 1 oraz Części 2: 

Lp. 
Nazwa kryterium 

Znaczenie 
kryterium (w %) 

1 Cena 100% 

 

12.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

12.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
-------------------------------   x 100  = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy , którego została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 
(www.bppn.waw.pl) oraz w swojej siedzibie. 

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

13.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcie umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

Rozdział 14 

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

 

Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1 Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o 
której mowa w pkt 16.1. 

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 
144 ust. 1 ustawy, polegających na: 

16.3.1 Zmianie poszczególnych składników ceny przedmiotu zamówienia w okresie jego realizacji. 
Zmiany te mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o Taryfę Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i Taryfę Sprzedawcy. O wprowadzeniu nowej 
Taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen i stawek opłat 
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 dnia wejścia w życie nowej Taryfy. 

16.3.2 zmianie kwoty wynagrodzenia wykonawcy wynikającej ze zmian, o których mowa w pkt 
16.3.1. 

16.3.3 zmianie punktów poboru energii elektrycznej jednostek organizacyjnych zamawiającego, w 
wypadku likwidacji lub zmiany lokalizacji jednostek organizacyjnych zamawiającego. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 
stronie internetowej (www.bppn.waw.pl), 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. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 
zmianę na własnej stronie internetowej (www.bppn.waw.pl). 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
taką informację na własnej stronie internetowej (www.bppn.waw.pl). 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub 
za pomocą faksu. 
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18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu podany przez 
wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

18.6 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. 
Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, 
faks. 22 619 74 52 

 
18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Wanda Dziergiewicz 

Faks nr 22 619 74 52, godziny pracy od 8:00 do 15:00 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

19.1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

19.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

19.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

19.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.5 W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego 

19.6 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. 

19.7 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.8 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą faksu. 

19.9 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu; w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej. 
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b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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. 

19.10 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

19.12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1  – Punkty poboru energii elektrycznej jednostek organizacyjnych 
zamawiającego oraz moce umowne i szacunkowe roczne zużycia w kWh 
energii jednostek organizacyjnych zamawiającego 

Załącznik Nr 2  – istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 3  – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4  – wzór oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 5  – wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia 

 

 

Komisja przetargowa 

1. Wanda Dziergiewicz …………………………….. 

2. Marzena Kandziora …………………………….. 

3. Katarzyna Ptasińska …………………………….. 

4. Grzegorz Kubski  …………………………….. 

 

 

…………………………… 

ZATWIERDZAM 


