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Warszawa,  03.11.2021 r. 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na dostawę: 

energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska) 
 

w trybie podstawowym bez negocjacji -  
art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1.1. Muzeum Wojska Polskiego,  

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,  

zwane dalej „Zamawiającym”  

zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:  

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska) 

1.2. Zamawiający na potrzeby niniejszej postępowania wskazuje następujący adres do korespondencji: 

Muzeum Wojska Polskiego, Cytadela Warszawska, ul. Dymińska 13, bud. nr 6, 01-519 Warszawa 

1.3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

1.4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

1.5.     Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

1.6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp” 
w trybie podstawowym bez negocjacji. 

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, 
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy. 

1.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne 
informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać zgodnie z rozdziałem 9 SWZ. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje: 

a) możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych, 

b) możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych. 

c) zebrania Wykonawców, 

d) zawarcia umowy ramowej, 

e) złożenia oferty po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 
na miejscu u Zamawiającego, 

f) możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp, 

g) wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

h) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

i) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

j) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

2.1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska 
Polskiego (Cytadela Warszawska). 

3.2. CPV: 09310000 – Elektryczność 

3.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.  

Zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że powodem niedokonania podziału 
zamówienia na części jest jednorodny charakter zamówienia powodujący, że podział zamówienia 
na części wpływa negatywnie na racjonalne, celowe i oszczędne wydatkowanie środków 
publicznych.  

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska 
Polskiego (Cytadela Warszawska) przez okres 12 miesięcy. 

Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 2400 MWh. 
Planowane zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania 
ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 
elektrycznej w podanej ilości, ani nie ogranicza ilości objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
orientacyjnie podanej ilości energii z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ustala minimalną wielkość 
nabywanej energii elektrycznej na podstawie umowy na 240 MWh. W przypadku wykorzystania 
przez Zamawiającego zakontraktowanej ilości energii (2400 MWh) umowa wygaśnie. Zamawiający 
dokona zapłaty jedynie za faktycznie pobraną energię według stawek określonych w zawartej 
Umowie.  

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone na okres 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin wykonania 
zamówienia: od podpisania umowy.  

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

5.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie przewiduje  warunku w powyższym zakresie. 

5.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie 

obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 

energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.). Koncesja winna 

obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 
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5.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100). Powyższe 

ubezpieczenie winno obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 

5.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie przewiduje warunków w powyższym zakresie. 

5.1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
jest spełniony, jeżeli wszyscy  wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i 
zrealizuje  dostawy , do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest spełniony jeżeli wykonawcy łącznie 
będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 
00/100). 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych: 

5.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 

5.2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5.2.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5.2.4. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu 
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składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 
jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5.2.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby 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, a także w celu wykazania braku wobec tych 
podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów; 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez podmiot 
udostępniający zasoby Wykonawcy oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 7 
niniejszej SWZ dotyczące udostępnianych zasobów w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

5.2.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 
musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. 

5.2.7. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

6.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ustawy 
Pzp. 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 
ustawy Pzp , jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp. 

6.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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6.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

7. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 
ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę odpis aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej  tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł 
(milion złotych). 

7.4.  Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie żąda innych podmiotowych środków 
dowodowych. 

 

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców przed zawarciem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

9. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

9.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się  przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP 
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Muzeum Wojska Polskiego) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: 
przetarg@muzeumwp.pl.  

 
9.2.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pan płk Janusz Pilzak -  przetarg@muzeumwp.pl.  
9.3.   Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

9.5.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

9.6.   Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP. 

9.7.  ID postępowania:  fe72457a-bf97-4572-97fe-1651cfc88c3f 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania 

9.8.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

9.9. Składanie oświadczeń (innych niż oferta), wniosków , zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji”  udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP,  
ID postępowania).  

9.10 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w pkt 9.9 składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

9.11.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencję 
w innych językach, jeżeli nie towarzyszy jej tłumaczenie w języku polskim. 

 

10. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:przetarg@muzeumwp.pl
mailto:przetarg@muzeumwp.pl
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10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.2., przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.2. 

10.5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 
10.2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, musi jednak niezwłocznie przekazać zmodyfikowaną 
wersję SWZ wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieścić ją  na stronie 
internetowej, na której był publikowany SWZ. 

10.7. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści 
SWZ i przygotowanie oferty.  

10.8. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeżeli będzie to 
konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oznacza to, że jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, lub odpowiednio umocowanych 
pełnomocników. 

11.3. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez 
pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

11.5. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  
Wykonawca nie może zmieniać treści formularza, a wszystkie załączniki do oferty powinny być 
ułożone w kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wraz z ofertą Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej  tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (milion złotych). 

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 
mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli odpowiednie umocowanie nie wynika ze 
wskazanych powyżej rejestrów.  

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej  
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

11.6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

11.6.1. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że: 

 informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 
gospodarczą, 

 Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę 
fizyczną lub prawną. 

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, 
że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

11.6.2. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę. 

11.7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
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12.1. Ceną oferty jest cena  brutto wymieniona w Formularzu Oferty – którego wzór stanowi Załącznik Nr 
1 do niniejszej SWZ - wyliczona na podstawie informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  
– stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

12.2. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku z zaokrągleniem w górę do pełnego grosza. 

12.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia 
i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. 

12.4. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku zaistnienia podstaw 
wskazanych w tym przepisie. 

12.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

12.6. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

12.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zgodnie z art. 244 ustawy Pzp 
żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub 
ich istotnych części składowych.  

12.7.1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy. 

12.7.2. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami 
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godz. 11:00, za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  udostępnionego na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

14.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
14.3  Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Jeżeli 
dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, którego wzór stanowi zał.  nr 2 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

14.4.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
14.5.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

14.6.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

 

15. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT 

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 12:00. 

15.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie podmiotowej postępowania  
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

15.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

(1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

(2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15.5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu 
Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub 
art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp. 

 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

16.1. Wykonawca jest związany ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.12.2021 r.  

16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w pkt 16.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
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16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.1., wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Na podstawie art. 246 ust. 2 ustawy Pzp przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

CENA –100% 

17.1.1. CENA– Cp(x) 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100 punktów, otrzyma najniższa wśród cen 
zawartych w ofertach; 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

Cp(x) = 
Cmin 

× 100 
Cx 

 gdzie: 

 Cp(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena” 
 Cmin – najniższa łączna cena brutto wśród łącznych cen brutto w ocenianych ofertach 

 
Cx – łączna cena brutto ocenianej oferty „x” 

 

 

17.2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 
zasadami matematycznymi), z zaokrągleniem w górę do setnej części punktu. Maksymalna liczba 
punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów. 

17.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego 
w specyfikacji warunków zamówienia.  

17.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów po 
zastosowaniu kryterium oceny ofert. 

17.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, 
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

17.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

17.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

17.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 17.7. SWZ, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

17.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
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18. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.1. ppkt 1 SWZ, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 18.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

18.4. Jeżeli ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dostarczą oni 
Zamawiającemu,  przed podpisaniem umowy potwierdzoną za zgodność  z oryginałem kopię 
umowy regulującej ich współpracę. 

18.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

18.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 18.5., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

18.7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 
oferty. 

18.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania 
umowy, Zamawiający może dokonać ́ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić ́
postępowanie. 

 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

20.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 
wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 

20.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli zostanie dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

21.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

21.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

21.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

21.5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy Pzp. 

21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

21.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

22. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu stanowią 
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”, oraz przepisy ustawy z 
dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).  

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie niniejszego postępowania, zwanych 
dalej „danymi osobowymi”, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą przy Al. 
Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072301/01 z dnia 2021-06-02 2021-
06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w 
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi  

3. Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych: e-mail iod@muzeumwp.pl  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania oraz zawarcia umowy o zamówienie publiczne oraz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków polegających na archiwizacji umowy oraz 
udostępnianiu informacji publicznych.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o ustawę z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy 
zawartej w wyniku niniejszego postępowania.  

7. Obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w niniejszym postępowaniu, a 
skutkiem niepodania danych wymaganych w niniejszym ogłoszeniu będzie brak możliwości 
wybrania oferty danego wykonawcy.  

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

mailto:iod@muzeumwp.pl
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9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu a administrator danych nie będzie przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

11. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 
13 RODO lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane przekazują Zamawiającemu.  

12. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do dostępu do 
jej danych osobowych na podstawie art. 15 RODO.  

13. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do sprostowania 
jej danych osobowych na podstawie art. 16 RODO.  

14. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

15. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.  

16. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo do usunięcia 
danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  

17. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

18. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje na podstawie art. 21 
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
23. ZAŁĄCZNIKI: 

Nr 1 - Formularz oferty 
Nr 2 -  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 
Nr 3 -  Projektowane postanowienia umowy 
Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
OFERTA 

na: 

dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Wojska Polskiego 

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: (Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą  - TAK/ NIE  (niepotrzebne skreślić) 

Składam(y) niniejszą ofertę 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

2) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

…… zł netto, ….. zł brutto 

3) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

4) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

5) Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
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2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

6) Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

7) Oświadczamy, że wypełniono obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

* - o ile dotyczy, 

w przypadku niewypełnienia pozycji przyjmuje się, że: 

w zakresie pkt. 5 informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania  

w zakresie pkt. 6 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego; 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów).  

Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub 

w postaci podpisu osobistego. 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE1 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii 
elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska) 
 
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp  

/ 

Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp2.  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………; 

2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

3) Oświadczam, że następujące podmiotowe środki dowodowe: ………………………………………… 

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych 

pod adresem: ………………………………………………….. . 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………..    …………………………………….. 
 

Miejscowość / Data  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów).  

Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub 

w postaci podpisu osobistego. 

 
                      

 
 
 

 
1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, 
w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia 
2 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i/lub 109 ust. 1  pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp 
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Załącznik nr 3 
 

 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
UMOWA 

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska) 
 

w Warszawie w dniu ……………… 2021 r. pomiędzy 
 
Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, wpisanym 
do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej, pod numerem 
RIK MON 1/2007, NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
………………………….. 
przy kontrasygnacie głównego księgowego – ………………. 
 
a 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta niniejsza umowa („Umowa”) o następującej treści: 

 
§ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego na 
terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 („Przedmiot Umowy”). Zakres zobowiązania 
Wykonawcy został określony w niniejszej Umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami („Dokumentacja”), która stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją przed zawarciem Umowy, nie wnosi do 
niej żadnych zastrzeżeń oraz akceptuje ją w całości. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z infrastrukturą Zamawiającego oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami i wskazówkami dotyczącymi wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, uprawnienia i zasoby do prawidłowej 
realizacji Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego profilu 
jego działalności. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną …………., wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną do dnia ………………….. roku. Wykonawca 
przedstawił wraz z ofertą potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpis aktualnej 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego 
(Cytadela Warszawska) przez okres 12 miesięcy. Planowane zużycie energii elektrycznej przez 
Zamawiającego w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 2400 MWh. Planowane zużycie 
energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym 
przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej 
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w podanej ilości, ani nie ogranicza ilości objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego orientacyjnie 
podanej ilości energii z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ustala minimalną wielkość energii 
elektrycznej nabywanej na podstawie niniejszej umowy na 240 MWh. W przypadku wykorzystania 
przez Zamawiającego zakontraktowanej ilości energii (2400 MWh) umowa wygaśnie.  

7. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii 

elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

8. Wykonawca oświadcza, że jest stroną umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej OSD. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania przedłoży oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD. 

9. Zamawiający oświadcza, że energia zakupiona na podstawie niniejszej Umowa będzie 
wykorzystana przez Zamawiającego jako odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne. Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne. 

10. Przeniesienie praw, obowiązków bądź wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w ilości 
odpowiadającej realnym potrzebom Zamawiającego i z zachowaniem odpowiednich 
standardów jakościowych; 

2) dokonywania bilansowania handlowego; 
3) prowadzenia ewidencji wpłat należności w sposób zapewniający poprawność rozliczeń 

i umożliwiający udostępnienie Zamawiającemu danych o wpłatach w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania takiego żądania w formie pisemnej lub e-mail; 

4) udostępnienia Zamawiającemu danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę 
do rozliczeń za dostarczoną energię w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz 14 dni od 
dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego, w formie pisemnej lub e-mail; 

5) posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ważnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej z OSD; 

6) innych działań niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami 

Umowy oraz terminowego regulowania należności na rzecz Wykonawcy za pobraną energię 
elektryczną. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za realnie pobraną i zużytą energię, 
z zastrzeżeniem postanowienia o minimalnym zakresie świadczenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz obowiązującymi rozporządzeniami do 
ww. ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w sektorze obrotu energię elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez 
cały okres trwania umowy. 

5. Wykonawca w ramach podstawowego wynagrodzenia jest zobowiązany do pełnienia funkcji 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej 

sprzedanej  w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z obowiązkiem bilansowania handlowego, w tym ryzyko niezbilansowania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać w niezbędnym zakresie z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego dla Muzeum Wojska Polskiego w celu umożliwienia skutecznego dostarczenia 

energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru Zamawiającego objętych zamówieniem. 
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7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z powodu działania lub zaniechania 

Wykonawcy pozostającego w związku z niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

naprawienia w pełnej wysokości. Powyższe obejmuje także wszelkie koszty zleconego przez 

Zamawiającego wykonania zastępczego wynikającego z winy Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy. 

 
§ 

CENA 
1. Przewidywane łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji niniejszej 

Umowy wynosi …………  zł brutto (słownie: ……………), w tym ………….. zł netto (słownie: 
……………) oraz …………. zł podatku od towarów i usług (słownie: ……………..). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter szacunkowy i określenie jego wysokości nie będzie 
stanowić podstawy rozliczenia. 

3. Strony ustalają, że cena za energię elektryczną będzie wynosić …………. zł brutto (słownie: 
……………), w tym ………….. zł netto (słownie: ……………) oraz …………. zł podatku od towarów 
i usług (słownie: ……………..) za 1 MWh. 

4. Cena zawiera wszelkie koszty związane z Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności, ale nie 
wyłącznie, podatek akcyzowy, ryzyko niezbilansowania, koszty wynikające z obowiązków uzyskania 
świadectw pochodzenia, uiszczenia wszelkich opłat zastępczych dla energii elektrycznej, a także 
inne koszty związane ze świadczeniem Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą odbywać się w częściach zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD, do którego przyłączone są punkty poboru energii 
elektrycznej Zamawiającego. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji 
Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 MWh oraz ilości zużytej energii elektrycznej 
na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczonych przez OSD w danym 
okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek od towarów 
i usług w należnej wysokości. 

6. Wykonawca do każdej faktury załączy specyfikację określającą ilości pobranej energii elektrycznej 
dla każdego punktu poboru wraz z podaniem wysokości należności z tego tytułu. 

7. Termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenia 
faktury Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się doręczać Zamawiającemu faktury w formie 
pisemnej na adres wskazany przez Zamawiającego. 

8. Warunkiem uiszczenia należności przez Zamawiającego jest figurowanie rachunku bankowego 
Wykonawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”). 
W przypadku braku figurowania rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze/wykazie 
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”), 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania 
przez Wykonawcę właściwego rachunku bankowego spełniającego wymagania niniejszej umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. „split payment”), na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zapewni, 
że dla rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze prowadzony będzie rachunek VAT 
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Prawo bankowe. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, opodatkowane stawką 0%, 
a także za świadczenia zwolnione z VAT lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

 
§ 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 
zł (słownie: milion złotych 00/100), na dowód czego przedłożył wraz z ofertą stosowny dokument. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie spełniające warunki określone w ust. 1 
przez cały okres obowiązywania Umowy. Polisa taka musi obejmować zobowiązania umowne 
Wykonawcy. 

3. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej:  
1) obejmie zobowiązania umowne Wykonawcy wynikające z Umowy;  
2) ważna będzie przez cały okres obowiązywania Umowy;  
3) nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona, bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Wykonawca przedstawi potwierdzenie zapłaty składki za polisę ubezpieczeniową w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia Umowy. 
 

§ 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego przewidywanego 
szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy przypadek 
nieprawidłowego wykonania obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego przewidywanego 
szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu : 
1) potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu aktualnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze obrotu energią elektryczną wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – max. wysokość kary umownej 20% łącznego 
przewidywanego szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

2) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności objętej niniejszą Umową bądź potwierdzenia opłacenia 
składki ubezpieczeniowej- max. wysokość kary umownej 10% łącznego przewidywanego 
szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

3) oświadczenia o pozostawaniu stroną umowy zawartej z OSD umożliwiającej sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD - max. 
wysokość kary umownej 10% łącznego przewidywanego szacunkowego podstawowego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

 
3. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne. Maksymalna wysokość kar umownych 

naliczonych zgodnie z ust. 2 pkt 1-3 nie może przekroczyć 35% łącznego przewidywanego 
szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% łącznego przewidywanego 
szacunkowego podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za inne niż przewidziane w ust. 1-
3 nienależyte wykonanie Umowy, skutkujące wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przenoszącego ich wysokość, a także dochodzenia roszczeń z innych tytułów, na 
zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 

ZMIANA UMOWY 
 
1.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym również zmianę załączników do umowy, w 

następujących przypadkach:  
1) konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia lub innych postanowień 
umowy na skutek innego niż zakłądano zużycia energii elektrycznej; 
2) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień umowy lub 
załączników do umowy; 
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3) w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy lub z załączników do umowy lub powoduje nieaktualność 
postanowień umowy lub załączników do umowy; 
4) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania 
niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia 
Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników 
do niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień umowy lub załączników do umowy. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 
3. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza także zmiany umowy, w tym również zmiany załączników do 
umowy, w innych przypadkach określonych w przepisach obowiązujacych ustaw. 

 
 
§ 

WYPOWIEDZENIE 

1. Zamawiający może  w każdym momencie okresu trwania umowy wypowiedzieć ją: 
1) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, 
2) bez zachowania okresu wypowiedzenia – po bezskutecznym upływie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę wystosowanego przez Zamawiającego wezwania do 
zaprzestania naruszenia obowiązku wynikającego z Umowy. 

2. Ze względu na oznaczony czas trwania Umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do jej 
wypowiedzenia bez ważnego powodu. 
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Załącznik nr 4 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego 
(Cytadela Warszawska) przez okres 12 miesięcy. Planowane zużycie energii elektrycznej przez 
Zamawiającego w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 2400 MWh. Planowane zużycie 
energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym 
przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej 
w podanej ilości, ani nie ogranicza ilości objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego orientacyjnie 
podanej ilości energii z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ustala minimalną wielkość energii 
elektrycznej nabywanej na podstawie niniejszej umowy na 240 MWh. W przypadku wykorzystania 
przez Zamawiającego zakontraktowanej ilości energii (2400 MWh) umowa wygaśnie.  

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.). Wspólny Słownik zamówień (CPV): 
09310000-5 energia elektryczna) 

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: PZO nr 11467, zaciski przyłączeniowe kabli w rozdzielnicy 
15 kV Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. łączących tę rozdzielnicę z rozdzielnicami 15 kV  
Zamawiającego RGSN-GP-SEKCJA 1 oraz RGSN-GP-SEKCJA 2, w pomieszczeniach rozdzielni SN.. 
Miejsce dostarczania energii elektrycznej jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności sieci 
elektroenergetycznej Stoen  Operator sp. z o.o. i instalacji Zamawiającego.  

4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych 
prądowych oraz napięciowych. Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym:  
Przyłącze 1:  

a) Przekładniki prądowe 75/5A stanowią własność Zamawiającego,  

b) Przekładniki napięciowe 15000/ /100/  V stanowią własność Zamawiającego,  

c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowi własność 

OSD i zabudowany jest: w stacji transformatorowej,  

Przyłącze 2:  

a) Przekładniki prądowe 75/5A stanowią własność Zamawiającego,  

b) Przekładniki napięciowe 15000/ /100/  V stanowią własność Zamawiającego,  

c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowi własność 

OSD i zabudowany jest: w stacji transformatorowej. 

5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Moc przyłączeniowa obiektu Pp = 2500 

kW. Moc przyłączeniową dla każdego przyłącza Pp = 2000 kW, moc umowną Pu = 2000 kW , tg φ = 

0,4, 

6. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21. 
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7. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

8. Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Niniejsze zamówienie 

nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji będą 

świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i 

Muzeum Wojska Polskiego. 

9. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Będzie on musiał 

uwzględniać istotne postanowienia przedstawione w załączniku nr 3 do SWZ. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać w niezbędnym zakresie z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego dla Muzeum Wojska Polskiego w celu umożliwienia skutecznego dostarczenia 

energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru Zamawiającego objętych zamówieniem. 
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