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Niniejszy dokument stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 
zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do 
obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.
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PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 
93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 
01-824 Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52,
adres strony internetowej: www.opsbielanv.waw.pl, e-mail: przetarg(Sopsbielanv.waw.pl 

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego -  art. 39 i następne Ustawy Pzp.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w Warszawie w roku 2014:
- ul. Przybyszewskiego 80/82 (2 liczniki)
- ul. Wrzeciono 5A
- ul. Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki)

2. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy.
3. Obecnym sprzedawcą i dystrybutorem energii do poszczególnych punktów odbioru 
Zamawiającego jest RWE Polska S.A.
4. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte zostaną nowe, odrębne 
umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii czynnej.
5. Usługi dystrybucji świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z lokalnym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
6. Wykonawca musi posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z PGE Dystrybucja S.A. 
umożliwiającą wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji 
przedmiotowego zamówienia.
7. Wielkość zamówienia:

Lokalizacja obiektu

Szacunkowe 
zapotrzebowanie na 

energię elektryczną w 
okresie realizacji 

zamówienia (kWh)

Dotychczasowa 
grupa taryfowa

Dotychczasowa 
moc 

przyłączeniowa 
obiektu (kW)

Przybyszewskiego
80/82

26 840 C21 (układ 3 fazowy) 65 kW

Przybyszewskiego
80/82

28 000 C l i  (układ 3 fazowy) 40 kW

Al. Zjednoczenia 13 
(2 liczniki)

4 200 C l i  (układ 3 fazowy) 2 x 12 kW

Wrzeciono 5A 9 340 C l i  (układ 3 fazowy) 20 kW
RAZEM: 68 380

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie 
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania 
umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Tym

http://www.opsbielanv.waw.pl
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samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu energii w podanej ilości, z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa 
niż 68 480 kWh.
8. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

-  09300000-2 -  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

§ 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia przewidziany został na okres od dnia podpisania umowy do dnia 

30.09.2014 r.
2. Zamówienie może być zakończone przed dniem 30.09.2014 r. w przypadku wyczerpania kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 
obrotu energią elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści 
z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści 
z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści 
z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Oprócz spełniania wymagań określonych w niniejszym SIWZ na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w ust. 4.

7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 4, została wybrana, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.

I
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8. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą 
grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6. Ocenę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzi komisja przetargowa po 
otwarciu ofert, zgodnie z formułą „spełnia -  nie spełnia".

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, których opis sposobu oceny został dokonany w § 5 ust. 1 SIWZ, Zamawiający 
żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3.1 do SIWZ;
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3.2 

do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 7. INFORM AGA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z 
zastrzeżeniem, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Deres
2) w zakresie procedury i dokumentacji: Katarzyna Bancerz.

§ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi 
odpowiadać treści zawartej w jego wzorze.

2. Do formularza oferty należy załączyć oprócz dokumentów wymienionych w formularzu oferty 
również dokumenty wymienione w § 6 niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki

pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis 
itp.).

8. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w 
załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania 
oferty.

10. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją 
stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

11. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia.

12. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
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musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, że 
pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

14. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w 
swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną 
część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną 
tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu 
oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ".

15. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

16. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
17. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
18. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą 

wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz dopiskiem „Oferta 
przetargowa. Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert".

19. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej
rozpakowanie w kancelarii ogólnej nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie 
zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed 
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejscem składania ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.

Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.
2. Terminem składania ofert jest dzień 27.02.2014 r. godzina 12:00.
3. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 

Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, III piętro, pokój nr 45.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 27.02.2014 r. godzina 12:15.

§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca wypełni formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ podając cenę 

realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz cenę za każdą pozycję składową.
2. Podana cena winna zostać obliczona w oparciu o wszelkie informacje zawarte w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki 

cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji 
zamówienia, w tym podatek VAT, jeśli występuje.

4. Cena powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru 

najkorzystniejszej oferty będzie cena (100%).
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w 

SIWZ i zaproponuje najniższą cenę.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu 
podpisania umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wówczas Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania najpóźniej z 
dniem podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1) Dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP)
2) Dokument o nadaniu numeru REGON
3) Umowy z podwykonawcami w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom.

§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

§ 16. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZALICZEK NA 
POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy.

§17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią 
załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy Wykonawcy z 
zastrzeżeniem, że będą w niej ujęte zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy.
W przypadku zastosowania wzoru umowy Wykonawcy Zamawiający prosi o załączenie wzoru umowy 
do oferty.

§ 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych 
w dziale VI ustawy Pzp.

§ 19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH
Nie dotyczy.

§ 20. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.

§ 21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego.
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§ 22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE
Nie dotyczy.

§23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Adres e-mail: przetarg@opsbielanv.waw.pl

§ 24. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 
polskich.

§ 25. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
Nie dotyczy.

§ 26. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Nie dotyczy.

§ 28. DOPUSZCZALNOŚĆ POWIERZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

§ 29. ŻĄDANIE WSKAZANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZONE ZOSTANIE 
PODWYKONAWCOM
Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

§ 29. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
2. Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy.
3. Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 3.2 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
5. Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom.

A
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d n ia___________ r.

Pieczęć Wykonawcy(ów)
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
1. Ja,

działając w imieniu

Imię i nazw isko osoby reprezentującej W ykonaw cę

na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON

NIP

Adres

Telefon/faks

Telefon kom.

E-mail:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.), którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014 oświadczam, że oferuję realizację przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę brutto całości przedmiotu zamówienia ...........................  zł (słownie złotych:
................................................................................ ), w tym: podatek V A T  zł w ed łu g...... % stawki

Kalkulacja wskazanej ceny przedstawiona została poniżej w tabeli:
1) lokalizacja ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa 
Grupa taryfowa: C21
Moc przyłączeniowa: 65 kW___________________________________________ __________________ _____________

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 
miesiące)

Cena jednostkowa 
netto (w zł)

W artość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x %VAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kWh] 26 840
Opłata handlowa - [zł/m-c] 7 miesięcy
Razem sprzedaż energii



Załącznik nr 1

2) lokalizacja ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa 
Grupa taryfowa: C l i
Moc przyłączeniowa: 40 kW______________________

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 
miesiące)

Cena jednostkowa  
netto (w zł)

W artość netto 
(poz. 2 x 3 )

Wartość brutto 
(poz. 4 x %VAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kWh] 28 000
Opłata handlowa - (zł/m-c] 7 miesięcy
Razem sprzedaż energii

3) lokalizacja Al. Zjednoczenia 13, Warszawa, dwa liczniki 
Grupa taryfowa: C l i
Moc przyłączeniowa: 2 x 12 kW______________________

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 
miesiące)

Cena jednostkowa 
netto (w zł)

Wartość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x %VAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kWh] 4 200
Opłata handlowa - [zł/m-c] 7 miesięcy
Razem sprzedaż energii

4) lokalizacja ul. Wrzeciono 5A, Warszawa
Grupa taryfowa: C l i
Moc przyłączeniowa: 20 kW__________

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 
miesiące)

Cena jednostkowa 
netto (w zł)

W artość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x %VAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kwh] 9 340
Opłata handlowa - (zł/m-c] 7 miesięcy
Razem sprzedaż energii

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że posiadam generalną umowę dystrybucyjną zawartą z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającą 
wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego 
zamówienia.
5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego.
6. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 
mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
7. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję własnymi siłami */ z pomocą podwykonawców w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.
9. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 
upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby 
nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
10. Oświadczam , iż nie należę do grupy kapitałowej (przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę) w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) / Oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej 
(przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę) w rozumieniu art. 
4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) i oświadczam, że do tej samej grupy kapitałowej należą następujące podmioty

* niepotrzebne skreślić

1 Niepotrzebne skreślić. Wskazując, iż należy się do grupy kapitałowej należy podać nazwy pozostałych podmiotów należących do tej grupy.
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11. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp. Nazwa dokumentu
Nr strony w 

ofercie

Ofertę złożono n a ................kolejno ponumerowanych stronach.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Istotne postanowienia umowy 

zawarta dnia......................... w Warszawie, pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą: 01 -  824 Warszawa, 
ul. Przybyszewskiego 80/82, NIP 118-09-35-660, REGON 010843854, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................   zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:...........................................................................................

w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014 o następującej treści:

I. Przedmiot umowy i postanowienia ogólne.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę do obiektów Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w Warszawie:
- ul. Przybyszewskiego 80/82 (2 liczniki)
- ul. Wrzeciono 5A
- ul. Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki)

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z zm.), wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami określonymi w koncesjach.

3. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej.
4. Sprzedaż energii odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do PGE Dystrybucja SA oraz

RWE Stoen, zwanej dalej OSD, z którymi Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług 
dystrybucji.

II. Zobowiązanie stron umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, określonych 

w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

2) przestrzegania obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania opłat za sprzedaż energii 
elektrycznej,

3) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
4) udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży w postaci

zapisów na fakturach.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy;
2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 
................................................ wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.



III. Zasady wykonywania umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na 
sprzedaż energii elektrycznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy.

3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne.

5. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo 
bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi.

6. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
niedostarczanie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych 
przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 
dokonywanych przez OSD.

IV. Wielkość zużycia energii i zasady iei bilansowania.

1. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych punktów 
odbioru wynosi:
- ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa -  26 840 kWh,
- ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa -  28 000 kWh,
- Al. Zjednoczenia 13, Warszawa (2 liczniki) -  4 200 kWh,
- ul. Wrzeciono 5A, Warszawa -  9 340 kWh
z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zużycia nie przekroczy 68 480 kWh.

2. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii, wg cen i zasad 
określonych w dokumentacji przetargowej.

V. Zasady rozliczeń.

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej, 
wskazanej w ofercie Wykonawcy, która wynosi dla:

1) lokalizacja ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa

Grupa taryfowa: C21

Moc przyłączeniowa: 65 kW

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 

miesiące)

Cena jednostkowa 
netto (w zł)

Wartość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x %VAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kWh]

Opłata handlowa - [zt/m-c] 7 miesięcy

Razem sprzedaż energii

2) lokalizacja ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa 

Grupa taryfowa: C l i
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Moc przyłączeniowa: 40 kW

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 

miesiące)

Cena jednostkowa 

netto (w zł)

W artość netto 
(poz. 2 x 3 )

Wartość brutto 
(poz. 4 x SWAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kwh]

Opłata handlowa - [zł/m-c] 7 miesięcy

Razem sprzedaż energii

3) lokalizacja Al. Zjednoczenia 13, Warszawa, dwa liczniki 

Grupa taryfowa: C l i

Moc przyłączeniowa: 2 x 12 kW

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 

miesiące)

Cena jednostkowa 

netto (w zł)

Wartość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x SWAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kWh]

Opłata handlowa - [zł/m-c] 7 miesięcy

Razem sprzedaż energii

4) lokalizacja ul. Wrzeciono 5A, Warszawa 

Grupa taryfowa: C l i

Moc przyłączeniowa: 20 kW

Nazwa opłaty
Ilość (kwh lub 
miesiące)

Cena jednostkowa 

netto (w zł)

Wartość netto 
(poz. 2 x 3 )

W artość brutto 
(poz. 4 x SWAT)

1. 2. 3. 4. 5.
Energia elektryczna czynna - [kwh]

Opłata handlowa - [zł/m-c] 7 miesięcy

Razem sprzedaż energii

2. Wykonawca nie doliczy żadnych dodatkowych elementów do ceny energii elektrycznej podanej w ust. 1.
3. Cena netto za energię elektryczną pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy z 

zastrzeżeniem rozdz. IX pkt. 3.
4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako 

iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej, 
określonej w Umowie, powiększona o podatek VAT obliczony wg obowiązującej stawki.

5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu, zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 
dystrybucji energii elektrycznej (z OSD), odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu 
pomiarowo -  rozliczeniowego.

6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 
odbywać się będą w miesięcznych okresach stosowanych przez OSD.
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VI. Płatności.

1. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na 
fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
najpóźniej w terminie 7 dni od daty wystawienia.

2. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

VII. Okres obowiązywania umowy.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec przesunięciu w wyniku 

przedłużenia się procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 
zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie od dnia wskazanego przez 
Zamawiającego do dnia 30 września 2014 r.

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawy energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.

VIII. Wypowiedzenie umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy 
pisemnej. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy z powodu okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego 
wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

Wo=(Ez-Ew) * (Ce-K) 
gdzie:
Wo -  wysokość odszkodowania
Ez -  wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ 
Ew -w o lum en  energii wykorzystanej przez Zamawiającego 
Ce -  cena energii określona w umowie
K -  aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym 
określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem w 
przypadku, gdy Zamawiający nie uregulował płatności za sprzedaż energii przez co najmniej dwa okresy 
rozliczeniowe, pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 
Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących 
należności.

3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia przez 
Zamawiającego należności za energię elektryczną.

4. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym 
terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii 
elektrycznej. Wstrzymanie sprzedaży następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 
przez OSD na wniosek Wykonawcy.

5. Wznowienie sprzedaży nastąpi po uregulowaniu zaległych należności.

IX. Zmiany i uzupełnienia Umowy.

1. Zmiany Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron Umowy;
2) zmiany szacowanego zużycia,



3) zmiany ceny, o której mowa w pkt V .l. na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających 
z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W 
takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Ceny 
brutto zostaną powiększone lub pomniejszone w przypadku gdy nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie 
stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu 
zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego 
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku 
VAT winna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej umowy, na podstawie wskazanej przez 
Wykonawcę podstawy prawnej,

4) zmiany ceny, o której mowa w pkt V .l. na skutek zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki akcyzy 
lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo 
Energetyczne lub aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki 
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny 
energii elektrycznej zostaną zmniejszone lub powiększone o kwotę wynikającą z ulg lub obowiązków 
nałożonych właściwymi przepisami.

3. Zmiana cen wynikająca ze zmiany przepisów prawa lub stawki akcyzy winna zostać poprzedzona aneksem 
do niniejszej umowy, na podstawie wskazanej przez Wykonawcę podstawy prawnej.

X. Osoby do kontaktu.
1. Osobami zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:

1) ze strony Wykonawcy - ....................................................................................
2) ze strony Zamawiającego - ....................................................................................

2. W przypadku zmian osób wymienionych w ust. 1 strony zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie w 
formie pisemnej.

XI. Kary umowne.
1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę w wysokości 10 % wartości brutto oferty, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza 
umowa.

2. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 
określonych w kodeksie cywilnym.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.
4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

XII. Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez strony postanowień umowy każdej ze stron 
przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy.

3. Jeżeli w okresie trwania umowy nastąpi zmiana cenników Wykonawcy, każda ze stron ma prawo do 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia bez zastosowania kar 
umownych i odszkodowania.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W ykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią inform ację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do inform acji publicznej (Dz. 
U. z 2001 r. nr. 112, poz. 1198, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 
ustawy (ew. z zastrzeżeniem  ust. 2).

2. Ze względu na tajem nicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 
inform acje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej umowy stanowiące inform acje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.



3. W ykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż wskazał to 
w swojej ofercie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

5. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzm iących egzem plarzach, w tym jeden egzem plarz dla 
W ykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy: 
Oferta Wykonawcy 
Cennik usług Wykonawcy



Załącznik nr 3.1

O Ś W I A D C Z E N I E  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, niżej podpisany

reprezentując Wykonawcę, tj.

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.

O Ś W I A D C Z A M ,

że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny został dokonany w § 5 ust. 1 
SIWZ.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 3.2

O Ś W I A D C Z E N I E  
o braku podstaw do wykluczenia

Ja, niżej podpisany

reprezentując Wykonawcę, tj.

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.

O Ś W I A D C Z A M ,

że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego 
reprezentuję w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 4

W y k a z c z ę ś c i  zam ów ien ia, 
które W yko n aw ca  za m ie rza  p o w ie rzyć p o d w yko n aw co m

Ja, niżej podpisany

reprezentując Wykonawcę, tj.

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)

O Ś W I A D C Z A M ,

że zamówienie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 
2014.

zostanie zrealizowane przez podwykonawców w zakresie:

Lp Część zamówienia powierzona podwykonawcom:

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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	- ul. Przybyszewskiego 80/82, Warszawa - 28 000 kWh,

	- Al. Zjednoczenia 13, Warszawa (2 liczniki) - 4 200 kWh,

	- ul. Wrzeciono 5A, Warszawa - 9 340 kWh

	V. Zasady rozliczeń.

	VII. Okres obowiązywania umowy.

	VIII. Wypowiedzenie umowy.

	IX. Zmiany i uzupełnienia Umowy.

	X. Osoby do kontaktu.

	XI. Kary umowne.

	XII. Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

	XIII. Postanowienia końcowe


	OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

	OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia






