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Poznań, dnia 9.05.2019 r. 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 euro 
na zadanie pn.: 

 
 
 
 
 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2021 obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego  

w Poznaniu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie ofert do dnia: 17.05.2019 r. godz. 10.00 – Punkt Informacyjny Urzędu Statystycznego  

w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.05.2019 r. godz. 10.30, pokój 218 siedziba Urzędu Statystycznego  

w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Spis treści: 
 

I. Zamawiający. 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu. 
VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
IX. Informacja dotycząca podwykonawców. 
X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 
XIII. Termin związania ofertą. 
XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert 
XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 
XVIII. Dodatkowe informacje. 
XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
XXI. Wzór umowy. 
XXII. Środki ochrony prawnej. 
XXIII. Ochrona danych osobowych w postępowaniu. 
 

 
Załączniki: 
 

1. Zał. Nr 1 - Wykaz punktów pomiarowych. 
2. Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy. 
3. Zał. Nr 3 - Szczegółowy formularz cenowy. 
4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
5. Zał. Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy: 

- dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
- dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

6. Zał. Nr 6 – Wzór umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. 
7. Zał. Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD. 
8. Zał. Nr 8 – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia 
9. Zał. Nr 9 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
10. Zał. Nr 10 – Oświadczenie RODO Wykonawcy. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań 
http://poznan.stat.gov.pl/ 
NIP: 777 00 04 173, REGON: 000331671 
tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00-15:00. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w treści niniejszej specyfikacji 
„ustawą Pzp”. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2021 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu”, w podziale na części wynikająca z lokalizacji 
Punktów Poboru Energii (PPE) : 

- Część I zamówienia – Poznań, 60-624, ul. Wojska Polskiego 27/29; 
- Część II zamówienia – Piła, 64-920, Al. Niepodległości 37; 
- Część III zamówienia – Konin, 62-510, ul. Poznańska 84; 
- Część IV zamówienia – Kalisz, 62-800, Pl. Jana Kilińskiego 13 oraz ul. Piwonicka 7-9. 

2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z opisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów pomiarowych, przedstawione zostały  
w zestawieniu zbiorczym, które stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz wydanymi 
do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi 
odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. z 2019, poz. 503). 

5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
09.31.00.00-5 – Elektryczność, 
65.30.00.00-9 – Przesył energii elektrycznej. 

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz 
świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru określonych 
w zał. nr 1 do SIWZ Wykaz PPE. 
Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy, obliczone na podstawie zużycia 
energii elektrycznej w latach 2017 i 2018 oraz planowanego zużycia w latach 2019-2021 wynosi: 
 

Punkt poboru 
Zużycie w kWh            
w latach 2017-2018 

RAZEM 

Poznań 475100 475100 

Piła 52000 52000 

Konin 39000 39000 

Kalisz* (obecna 
siedziba) 30000 30000 

Kalisz 
Piwonicka* 
(nowa siedziba) 50000 50000 

RAZEM 646100 646100 

*w trakcie 2019 roku planowana przeprowadzka, 
planowane szacunkowe zużycie  

http://poznan.stat.gov.pl/
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Podane w wykazie obiekty oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie 
charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania 
ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej  
w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 
odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 
Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty 
oraz Taryfy Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy. 
Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie 
Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy. 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze 
zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze 
standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia  
06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503). 
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w ustawie 
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących 
umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie 
obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

7. Oferty częściowe, aukcja elektroniczna. 
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 
b) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 do wysokości 
20% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia jest 
zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Udzielenie 
zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie 
cena oraz warunki realizacji zamówienia. 

9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie . 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin rozpoczęcia: 
- dla I części - rozpoczęcie realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie po 

skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązujących umów sprzedaży  
i dystrybucji energii elektrycznej; 

- dla II części - rozpoczęcie realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie po 
skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązujących umów sprzedaży  
i dystrybucji energii elektrycznej; 

- dla III części – 01.06.2019 r.; 

- dla IV części - rozpoczęcie realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie po 
skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązujących umów sprzedaży  
i dystrybucji energii elektrycznej, a w przypadku punktu zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. 
Piwonickiej 7-9 po podpisaniu przedmiotowej umowy. 

 
Termin zakończenia – 31.05.2021 r. 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszym SIWZ. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. 

2. Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. 

3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. 
- posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
- posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawcy 
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem 
Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem bądź 
oświadczenia o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD – w przypadku Wykonawcy 
nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej – zał. Nr 7 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów wg formuły 
spełnia/ nie spełnia. 
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA 
Zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postepowania o udzielnie 
zamówienia 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. z 2019 r., poz. 243) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania, ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
1. Do oferty, w celu wstępnego wskazania spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
(składa każdy Wykonawca wraz z ofertą) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy 
Pzp – zał. Nr 5 do SIWZ. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także oświadczenie – zał. Nr 5 do SIWZ - dotyczące 
tych podmiotów.  
Forma dokumentu: oryginał. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://poznan.stat.gov.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zał. Nr 4 do SIWZ. 
Forma dokumentu: oryginał.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) W celu wskazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 
Koncesja, zezwolenie lub licencja 

http://poznan.stat.gov.pl/
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Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany  
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 
- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii 

elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawcy 
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej umowie  
z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych 
zamówieniem bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD 
– w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.  
b) W celi wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

należy przedłożyć dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy. Wykonawca powołujący się przy wskazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy. 
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumentu wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem potwierdzającym 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, należy przedłożyć: 
1) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca 
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – Zał. Nr 8 do SIWZ. 
Forma dokumentu: oryginał. 

4. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 
- Formularz ofertowy 

Wzór formularza oferty na dostawy – Zał. Nr 2 do SIWZ. 
Forma dokumentu: oryginał. 

- Szczegółowy formularz cenowy – Zał. Nr 3 do SIWZ. 
Forma dokumentu: oryginał. 
 

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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany 
jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego 
posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia 
były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, 
składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej. 
W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH 
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego  części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w  zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 3 ppkt b. niniejszej SIWZ. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
 
 

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
wypełniony druk: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 5 do SIWZ) dla każdego  
z tych Podwykonawców. 

 
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. 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. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
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. 
 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE 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 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej środkami komunikacji 
elektronicznej (pocztą elektroniczną), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  

2. Obowiązują następujące formy zapytań: pisemna, elektroniczna. 
3. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 

z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy i zamieszczane na stronie internetowej: 
http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień 
dotyczących SIWZ.  

5. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
– Wojciech Mazur - faks: 61 27 98 100, e-mail: w.mazur2@stat.gov.pl 
- Renata Rybak – faks: 61 27 98 100, e-mail: r.rybak@stat.gov.pl 
 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 
XIII. TERNMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej SIWZ. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
mailto:w.mazur2@stat.gov.pl
mailto:r.rybak@stat.gov.pl
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Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały 
oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych. 
Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze 
handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem 
Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób: 
 
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2021 obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu” 
Nie otwierać przed dniem 17.05.2019 r. do godz. 10.30 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
W  sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca 
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz 
z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być 
umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej 
kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”. 
 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w siedzibie Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 10.00. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29 w pokoju 218. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
3) ceny. 

 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie interesującej go 
całości lub części   przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
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W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
Cenę oferty należy obliczyć w załączniku Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy formularz cenowy, który 
jednocześnie będzie załącznikiem do umowy. 

Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie zgodna ze złożoną ofertą. Jednak ostateczne 
wynagrodzenie z tytułu realizacji zadania będzie uzależnione od faktycznego zużycia energii 
elektrycznej na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych poszczególnych PPE. 
Zadeklarowane w szczegółowym formularzu cenowym ceny jednostkowe netto stanowią podstawę 
do rozliczeńw toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie 
PLN. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Cena oferty - Cw = 100%, max. liczba punktów 100 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

𝐶𝑤 − 𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏𝑜

 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 

 

 

gdzie:  
Cn  – najniższa cena ofertowa brutto  
Cbo – cena brutto badanej oferty 
Cw  –liczba punktów za kryterium: cena 

 
Uzasadnienie zastosowania jedynego kryterium „cena” 
Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi. Energia elektryczna nie 
może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana  
i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja  
2007 r. (Dz.U. z 2007 r. poz. 623), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca  2019 r. (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). 

 
XVIII. DODATKOWE INFORMACJE 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
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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 2018 r. poz. 2177); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych  
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej 
kryteria oceny ofert. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie 
internetowej http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ informacje, o których mowa  
w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XIX. INFROMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a 
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 
93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. WZÓR UMOWY 

1. Zamawiający ustala w rozbiciu na poszczególne części projekt umowy na realizację zamówienia 
stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. W nawiązaniu do ust.1 Zamawiający zastrzega zmianę umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia: tj. zmiany mocy 

umownej lub mocy przyłączeniowej istniejących punktów wynikającej z analizy mocy 
pobranej w latach 2017 - 2018 - po uzyskaniu zgody OSD na taką zmianę, zmiany 
prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany mocy 

http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
http://poznan.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
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umownej i zmniejszenia lub zwiększenia ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej 
(przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych  
w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii  
do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektów, itd. Zwiększenie ilości 
PPE lub zmiana grupy taryfy danego punktu, możliwa jest jedynie w obrębie tych grup 
taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie; 

b) zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy 
dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz cen jednostkowych  za sprzedaż energii podanych w formularzu 
cenowym - tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VAT 
w toku realizacji niniejszej Umowy; 

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie wysokości 
wynagrodzenia do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku zmiany stawki podatku 
akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 
zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy 
wprowadzających lub  likwidujących dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia w tym przypadku dotyczy zarówno zwiększenia jak i obniżenia 
wynagrodzenia wynikającego z przyczyn opisanych powyżej. Zmiana następuje 
automatycznie od dnia jej wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

 
4. Wszelkie zmiany w umowie wymagają pod rygorem nieważności formy aneksu podpisanego przez 

obie strony za wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 3 umowy. 
 

5. Określenie warunków dokonywania ww. zmian umowy: 
a) Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi 

zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga). 
b) W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen jednostkowych. 
6. Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie, zmniejszenie liczby 

punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Szczegółowym Formularzu Cenowym, które będzie 
dokonywane na podstawie zmiany Załącznika Nr 3 do umowy. 

 
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

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.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

 

Informacja o naruszeniu prawa 

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie Pzp dla tej czynności.  

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.  
2 ustawy Pzp.  

Odwołanie  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
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2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5)  wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. 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, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 ustawy Pzp (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 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.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.  

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków.  

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

XXIII. Ochrona danych osobowych w postępowaniu 

1. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielnie 
zamówienia publicznego zawarta została w załączniku nr 9. 

2. W załączniku nr 10 do SIWZ znajduje się oświadczenie wymagane przez Zamawiającego od 
Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich  
na potrzeby udziału w ww. postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 


