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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na

„Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.”

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i
nast. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,
o których mowa w art. 3 ustawy.
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I.
1.
2.
3.

4.

5.

II.

Informacje na temat Zamawiającego:
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
Dane kontaktowe: telefon (22) 629 52 71, adres e-mail: przetarg@muzeumwp.pl
Zamawiający na potrzeby niniejszej postępowania wskazuje następujący adres do
korespondencji: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Cytadela Warszawska,
ul. Dymińska 13, bud. nr 6, 01-519 Warszawa.
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne
wszelkie
dokumenty
związane
z
prowadzoną
procedurą:
http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –
15:30.
Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 132 i nast. ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SWZ”.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa
w art. 3 ustawy.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.
139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
5. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
11. Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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III.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Nazwa zadania:
Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna
i jądrowa; 09310000-5 – Elektryczność.
3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), w okresie od 1.04.2022 r. (jednak nie
wcześniej niż po przeprowadzeniu procedury zgłoszenia sprzedawcy) do 31.12.2022 r. o
łącznym szacunkowym wolumenie 2 623 250 kWh dla pięciu punktów poboru:
1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
zlokalizowany przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa,
2) Muzeum
Katyńskie Oddział
Martyrologiczny
Muzeum
Wojska
Polskiego zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
podstawowe),
3) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
rezerwowe),
4) Muzeum Wojska Polskiego, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa (01 Przyłącze
podstawa/rezerwa oraz 02 Przyłącze podstawa/rezerwa).
Wykaz punktów poboru mocy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Ilość dostarczonej energii elektrycznej może w okresie umowy ulec zmianie. Z tytułu
zmniejszenia ilości dostarczonej energii elektrycznej Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenia z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
Faktyczne zużycie uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego,
z zastrzeżeniem, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca jest zobowiązany
w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny.
5. W zakresie punktów poboru wskazanych w pkt III.3.1-3 aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej jest sprzedawca rezerwowy, zaś w zakresie punktów poboru, o których
mowa w pkt. III.3.4 Zamawiający zawarł umowę, która obowiązuje do 31.03.2022 r.
6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego.

IV.

Podwykonawstwo:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
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V.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 1.04.2022 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym
zgłoszeniu umowy dostawy, do 31.12.2022 r.

VI.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

1. Informacje ogólne:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/,
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Muzeum Wojska Polskiego)
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej
e-mail:
przetarg@muzeumwp.pl;
2) komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452);
3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji;
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu
miniPortal oraz Regulaminie ePUAP;
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB;
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;
7) identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt VI.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza –nazwa – Muzeum Wojska Polskiego) oraz
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udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: przetarg@muzeumwp.pl
3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt VI.2.2 SWZ adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:
a) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452)
b) rozporządzeniem 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. poz. 2415);
2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
3) korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na
język polski;
4) w przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.

VII. Wskazanie
osób
z wykonawcami:

uprawnionych

do

komunikowania

się

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mateusz Małek, e-mail:
przetarg@muzeumwp.pl

VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30 kwietnia 2022 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.
1.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
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2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę
wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy
koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja winna obowiązywać przez cały okres realizacji
niniejszego zamówienia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
- dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. 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.

X.

Podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.
1 ustawy:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy, tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
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XI.

Informację o podmiotowych środkach dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje
zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję
formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu
dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez
Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml,
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego
serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór
elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w
odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje
wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt XII.1 SWZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję, o której mowa
w art. 32 ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
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samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności – załącznik własny;
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
załącznik własny.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) zaświadczeń, o których mowa w pkt. XIII.5.3-5 SWZ - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury.
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7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. XII.6., zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia 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.

XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o
których mowa w ust.1:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający tą okoliczność;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
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;
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 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 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
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.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w ust. 2, 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:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy – załącznik własny;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący
tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na
temat polegania na zdolności innych podmiotów).

XIII. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
10

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia
oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –nazwa –
Muzeum Wojska Polskiego) i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu
oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (ESPD), podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym
szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
nazwa – Muzeum Wojska Polskiego).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem
nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.
5. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który
umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i
certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
6. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego
przez Wykonawcę podpisu.
7. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
8. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy -musi być załączone do oferty w oryginale w takiej
samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
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może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 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, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże,
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
12. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy, albo przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
16. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia
oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD),
o którym mowa w pkt. XII.1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w XIII.3.1 i XIII.3.2 SWZ (jeżeli
dotyczy);
4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta
jest podpisana przez pełnomocnika –jeżeli dotyczy.
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5) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
7) dowód wniesienia wadium.
19. Zmiana / wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –nazwa – Muzeum Wojska
Polskiego) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu;
2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XV. Termin składania i otwarcia ofert:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –nazwa –
Muzeum Wojska Polskiego) i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Ofertę należy złożyć: do dnia 7.03.2022 r. do godz. 10:00.
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 7.03.2022 r. o godz. 14:00.
7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt XV.7 SWZ,
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje dotyczące:
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte,
2) cen zawartych w ofertach.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:
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1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru określonych w pkt
III.3.1-4 SWZ na warunkach określonych SWZ.
2. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną
w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.
Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
3. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
Cena = Cena jednostkowa x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy +
podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w
szczególności do następujących zasad:
jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt XVI.3 SWZ
oraz cen jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w formularzu ofertowym została
wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii
elektrycznej w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w pkt.
XVI.3 SWZ.
6. Cena jednostkowa za energię elektryczną oraz opłata za obsługę rozliczeń przyjęta
w ofercie będzie stała w okresie objętym umową z zastrzeżeniem okoliczności
przewidzianych w umowie. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane
na warunkach określonych w umowie.

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i
sposobu oceny ofert:
1.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
cena – 100%

2.

Wartość punktowa w ramach kryterium „cena” wyliczona będzie wg wzoru
Cofmin
C=

Cofx

x

100

gdzie:
Cofmin – najniższa cena całkowita z ofert badanych, spośród ofert nie odrzuconych,
Cofx – cena całkowita oferty badanej, nie odrzuconej,
C
– liczba punktów w kryterium cena.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego:
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1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informację o których mowa w art. 253 ust. 1
ustawy.
2. Jednocześnie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, zostaną
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy
zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
o nr 34 1130 1017 0020 0987 9520 0017. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez Zamawiającego za
prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać co
najmniej następujące informacje:
1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 ustawy;
2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż
w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania Zamawiającego,
informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6
ustawy;
3) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
4) beneficjentem kwoty wadium będzie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter
bezwarunkowy i nieodwołalny;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustaw), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
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zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co
najmniej okres związania ofertą.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z
ofertą.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:
1.
2.

3.

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy, uzupełnionych o postanowienia wynikające
z oferty wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub zmienionych o postanowienia,
których konieczność wprowadzenia zaistniała w okresie od dnia wszczęcia postępowania
o zamówienie publiczne do dnia podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

XXII. Pouczenie o
wykonawcy:

środkach

ochrony

prawnej

przysługujących

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. 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 oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt. XXIII.6.1 SWZ;
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. XXXIII.5 i XXIII.6 SWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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XXVI. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94
ustawy:
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

XXVII.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

XXIX.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

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.
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.
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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.

Załączniki do SWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz punktów poboru mocy.
Załącznik nr 6 do SWZ – identyfikator postępowania.
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Załącznik nr 1 do SWZ
............................................
/pieczęć wykonawcy/

OFERTA
Zamawiający:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Wykonawca:
Nazwa:
...............................................................................................................................................
Adres:
.................................................................................................................................................
NIP: .........................................................................
REGON: ................................................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na n/w adres
skrzynki ePUAP i adres poczty elektronicznej:
Adres skrzynki ePUAP:

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

Adres e-mail:

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

Oświadczam(y), że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) jestem (jesteśmy): mikroprzedsiębiorcą /
małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą1
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków
Zamówienia za wynagrodzeniem:
Łącznie:
wartość netto: ......................................................... zł
VAT: ........................................................................ zł

1

Niepotrzebne skreślić
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wartość brutto: ......................................................... zł (słownie: ..............................................
.....................................................................................................................................................)
Cena jednostkowa energii elektrycznej netto zł / kWh ........................................................
Oświadczam(y) że:
1. zapoznałem (liśmy) się z SWZ i nie wnoszę(simy) do niej żadnych zastrzeżeń;
2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego;
4. zamierzam(y),
powierzenie
następujących
części
zamówienia
…………………………………………………………………………………………..
następującym podwykonawcom ………………………………………………………
(o ile Wykonawcy są znane na tym etapie nazwy (firmy) tych podwykonawców)
5. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie polegam(y)
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów / oświadczam(y), że w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach lub sytuacji
innych podmiotów w następującym zakresie: (niepotrzebne przekreślić lub wykreślić
oraz
ewentualnie
wypełnić):
.
.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
6. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji;
7. oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej
płatności w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
..…………..……………………………………………………………………………...
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania
o wartości ……………………………………….. złotych bez kwoty podatku od
towarów i usług, kwota i stawka podatku od towarów lub usług wynosi …………..
złotych, ……%
Uwaga:
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm
podzielonej płatności) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
8. akceptujemy zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy, a w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nich
określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu;
10. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
11.
Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………

……………………………………..

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.

22

Załącznik nr 3 do SWZ

.............................., dnia............................

........................................
(Pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa energii elektrycznej dla
Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r., informujemy, że nie należymy do żadnej grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp / informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.),
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ** i poniżej przedstawiamy listę
podmiotów, wchodzących w skład tej grupy kapitałowej, wskazując ich nazwy oraz adresy
siedzib: ……………………………………………………..……….***
**niepotrzebne skreślić
*** w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że należy do tej samej grupy kapitałowej winien
złożyć niniejsze oświadczenie wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.

………………………..
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.
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą
energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 2022 r., na zasadach
określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 716) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje
spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem
energii.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna
energii elektrycznej dla punktów poboru:
1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
zlokalizowany przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa,
2) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
podstawowe),
3) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
rezerwowe),
4) Muzeum Wojska Polskiego, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa (01 Przyłącze
podstawa/rezerwa oraz 02 Przyłącze podstawa/rezerwa).
2. Szacunkowa łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie
obowiązywania umowy do punktów poboru, moc umowna oraz grupy taryfowe określone
są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Ilość energii elektrycznej może w okresie dostawy ulec zmianie. Z tytułu zmniejszenia
ilości dostawy energii tj. z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej
ilości energii, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii dostarczonej przez
Wykonawcę na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego lub wskazaniu
układu pomiarowego.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania muszą być uwzględnione w cenie energii
elektrycznej określonej w ofercie.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego.
§3
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(t.j. Dz. U. poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
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§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa;
2) terminowe regulowanie należności za dostarczoną energię elektryczną.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprzedawanie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy sprzedaży oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) dokonywanie bilansowania handlowego;
3) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców;
4) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej,
5) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD – w dniu zawarcia umowy Zamawiający
udzieli stosownych pełnomocnictw,
6) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku
zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy,
Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie
pisemnej.
§5
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej.
2. Cena jednostkowa brutto określona w ust. 1 może ulec waloryzacji (zmianie) w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana
nastąpi automatycznie, odpowiednio o kwotę podatku wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z dniem wejścia w życie
odpowiednich przepisów.
3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla punktów poboru:
1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
zlokalizowany przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa,
2) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
podstawowe),
3) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie
rezerwowe),
4) Muzeum Wojska Polskiego, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa (01 Przyłącze
podstawa/rezerwa oraz 02 Przyłącze podstawa/rezerwa),
jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny
jednostkowej energii elektrycznej określonej w ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności
Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do
21 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora
systemu dystrybucyjnego.
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§6
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.
§7
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.04.2022 r., jednak nie wcześniej niż po
skutecznym zgłoszeniu umowy dostawy energii elektrycznej, do 31.12.2022 r.
2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej
przez Wykonawcę.
3. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD;
2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa
w ust. 3 pkt 1, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku
jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w
formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. W każdym z przypadków określonych w ust. 4 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest
uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające
ze wzajemnych rozliczeń.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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Załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

L.P.

1

2

Nazwa punktu poboru

Adres/ulica

Muzeum Wojska
Polskiego – Oddział
ul. Powsińska
Muzeum Polskiej Techniki
Wojskowej
Muzeum Katyński
Oddział Martyrologiczny
Muzeum Wojska
ul. Jana Jeziorańskiego
Polskiego - zasilanie (Cytadela Warszawska)
podstawowe –

Nr

Kod

Miejscowość

Moc umowna
[kW]

Suma rocznego
szacowanego zużycia
energii [kWh]

Taryfa

13

00-920

Warszawa

50

192 750

C11

4

01-521

Warszawa

350

270 000

B21

PL 000001 01519
00000000000002086370

C21

PL 000001 01519
00000000000002086381

NR PPE

PL 000001 0292
000000000000000001877

Przyłącze 1

3

Muzeum Katyńskie
Oddział Martyrologiczny
Muzeum Wojska
ul. Jana Jeziorańskiego
Polskiego – zasilanie (Cytadela Warszawska)
rezerwowe –

4

01-521

Warszawa

100

500

Przyłącze 2

4.

Muzeum Wojska
Polskiego

ul. Dymińska

Przyłącza
(Cytadela Warszawska)
podstawa/rezerwa 01/02

13

01-519

Warszawa

1250

2 160 000

B21

PL
0000010151900000000000002403507
PL
0000010151900000000000002403508

Nazwa Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD): innogy STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672
Warszawa
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