Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27 -12/PN/2014

SPECYFIKAC JA ISTOTN YCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 207 000 EURO
na
„Kompleksową dostawę energii elektrycznej w 2015 roku”

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
Tel.: (58) 320 33 58
Faks: (58) 301 84 53
www.nmm.pl
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.
907 ze zmianami) zwana dalej „ustawą”.
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Niniejsza SIWZ zawiera:

Lp.
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Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
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Część II

Istotne postanowienia umowy
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Część III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz
świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
i jego oddziałów, wskazanych w treści SIWZ, na zasadach określonych ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. prawo energetyczne.
2. Zamawiający informuje, iż posiada obecnie umowę kompleksową na energię elektryczną zawartą na
czas określony, do dnia 31.12.2014 r.
3. Wymienione w Załączniku nr 1 grupy taryfowe dla punktów poboru podane zostały tylko i wyłącznie
w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia powierzy
podwykonawcom. W przypadku nie wskazania, która część zamówienia ma być realizowana przez
podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności ze standardami
obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.) i Polskimi Normami.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w III części SIWZ.
II. Kody CPV:
09310000-5 - Elektryczność
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
III. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rozdział 2 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:


posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na
obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 3,
ust. 1 pkt 1).
c) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 3,
ust. 1 pkt 1).
d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 3,
ust. 1 pkt 1).
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Rozdział 3 Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy, wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do oferty;
2) koncesja, o której mowa w Rozdziale 2, ust. 1 pkt 2 lit. a) - załącznik nr 2 do oferty.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca
składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu, wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do oferty;
w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
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 - załącznik nr 4 do oferty; w przypadku
składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5

4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru- załącznik nr 5 do oferty.
5. Forma składanych dokumentów:
Dokumenty, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231). Uwaga:
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej należy złożyć
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
6. Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez
nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających
się o wspólne udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
w imieniu Wykonawców.
5) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ pkt. 2-4 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.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2), 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. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 2).

Rozdział 4 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
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porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3).
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
4. 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.
5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: pracownik Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku – Dominik Boratyński, pok. 214, tel. (058) 301 86 11 wew. 316, faks: (058) 301
84 53, e-mail: d.boratynski@nmm.pl, w dniach: pon. – pt., w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rozdział 5 Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział 6 Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta
została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia - Rozdział 13 „Wzór oferty”;
2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ;
3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli;
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu;
5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem
Wykonawcy;
6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz
opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta
została złożona w dwóch zaklejonych kopertach:
-wewnętrzna (zawierająca ofertę) opatrzona napisem:
…………………………
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka firmowa)

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
OFERTA na:

„Kompleksową dostawę energii elektrycznej w 2015 roku”
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-zewnętrzna (zawierająca kopertę z ofertą) opatrzona napisem:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
OFERTA na:
„Kompleksową dostawę energii elektrycznej w 2015 roku”
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej
w powyższy sposób.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty,
tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2015 roku.”
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy do 10% wartości zamówienia podstawowego.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych
do wiadomości podczas otwarcia ofert.
10.Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 7 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert
1) Miejscem składania ofert jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13,
80-751 Gdańsk, Sekretariat, pok. 235.
2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, z wyraźnym
oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. 6, ust. 3, pkt 6 SIWZ.
3) Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2014 roku, o godz. 9:30.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Otwarcie ofert
1)
2)

Oferty zostaną otwarte w dniu 27.10.2014 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, pokój 237.
Otwarcie ofert jest jawne.
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Rozdział 8 Opis sposobu obliczenia ceny i zasady płatności
1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi być ustalona w wyniku zsumowania wartości wszystkich pozycji określonych
w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do oferty, oraz uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Kwoty wskazane w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
4. 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 lub usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty,
doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich.
6. Termin płatności 21 dni licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
7. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Rozdział 9 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%
Cena oferty jest ceną brutto.
2. Sposób oceny ofert:
PK = [CN / CR x 100%] x 100
PK - ilość punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena,
CR - cena oferty rozpatrywanej
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

Rozdział 10 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Część II SIWZ („Istotne postanowienia umowy”).
3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru
konsorcjum:
1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
2) cel zawarcia umowy,
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3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi),
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za
wykonanie umowy,
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozdział 11 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 12 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

SIWZ zatwierdził Kierownik Zamawiającego

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(podpis i pieczęć imienna)
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Rozdział 13 Wzór oferty

11

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA na

„Kompleksową dostawę energii elektrycznej w 2015 roku”
(sygn.: ZP/27 -12/PN/2014)
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...……….
nazwa firmy

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...……….
adres

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...……….
Regon

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...……….
telefon, faks, e-mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ... ... ... zł
stawka podatku VAT: ... ... ...%
brutto: ... ... ... zł

2. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
5. Termin płatności: 21 dni licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
6. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. 30 dni.
7. Oświadczam, że akceptuję Istotne postanowienia umowy stanowiące część II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym
zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
…...................................................................................................................................................
W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną
powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
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9.

Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…...........................................
miejscowość i data

…..............................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** w zależności od formy wadium
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Rozdział 14 Wzory załączników do oferty
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Załącznik nr 1 do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

..............................................
miejscowość i data

...............................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

..............................................
miejscowość i data

...............................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

Informacja Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że należę/ nie należę* do
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

..............................................
miejscowość i data

...............................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2015 roku”
CZĘŚĆ II – Istotne postanowienia umowy
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz
świadczenie usługi dystrybucyjnej dla potrzeb Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn.zm.), realizowaną na
podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w
szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.) i Kodeksem Cywilnym.
4. Miejsca dostarczania energii elektrycznej wskazane zostały w III części SIWZ.
5. W zakresie sprzedaży, umowa musi zawierać:
1. ilość energii w podziale na okresy umowne (ilość prognozowana);
2. grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej;
6. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii, umowa musi zawierać:
1. moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian;
2. ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne (ilość prognozowana);
3. miejsce dostarczania energii do sieci i ich odbiór z sieci, zgodnie z wykazem
średniorocznego zużycia energii elektrycznej, stanowiącego III część SIWZ;
4. standardy jakościowe;
5. warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii;
6. grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej;
7. rozliczenie za usługę dystrybucji energii odbywać się będzie w okresach miesięcznych,
wg faktycznej ilości dostarczonej energii, w oparciu o ceny jednostkowe zgodne ze
złożoną ofertą.
8. parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych
parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
7. Umowa ponadto musi zawierać:
1. okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;
2. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy;
3. warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony:
3.1. każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące.
3.2. razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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8. Zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji dla poszczególnych
punktów poboru wymienionych w SIWZ odbędzie się na pisemny wniosek Odbiorcy i nie będzie
stanowiło rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty
odbioru określone w III części SIWZ;
9. W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę przed okresem, na jaki została zawarta, wykonawca
obciąży Odbiorcę kwotą wnikającą z iloczynu różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej
zadeklarowaną przez Odbiorcę w III części SIWZ, a rzeczywistym poborem energii do czasu
rozwiązania umowy oraz cen z dnia rozwiązania:
1. wymagalność kwoty, o której mowa w ust. 10, następuje w dniu rozwiązania umowy,
2. postanowienia ust. 10 nie znajdują zastosowania dla sytuacji wymienionych w ust. 8 i 9.
10. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie dla punktu odbioru w okresach
rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym będzie zgodny z okresem rozliczeniowym OSD. Należność
za energię elektryczną regulowana będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.
Przyjmuje się 21 dniowy termin płatności faktur (licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego)
dla wszystkich miejsc dostarczania energii elektrycznej wymienionych w III części SIWZ .
11.Cena oferty w części dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać cenę jednostkową
energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/KWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery
miejsca po przecinku (kolumna 6 w druku „Formularz Cenowy”). Opłata handlowa rozliczana będzie
zgodnie z obowiązującym cennikiem Sprzedawcy. Opłaty i stawki usługi dystrybucyjnej będą ulegały
zmianie każdorazowo w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii
Elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w
zakresie modyfikacji cen, ilości punktów poboru energii, mocy zamówionej w poszczególnych
punktach poboru. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu:
12.1. zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów
wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne
z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa;
12.2. zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego;
12.3. zmiany grupy taryfowej oraz mocy zamówionej dla poszczególnych obiektów Zamawiającego;
12.4. zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną;
12.5. wprowadzenia, w okresie obowiązywania umowy, przez Wykonawcę cen energii elektrycznej
dla odbiorców na podstawie Cennika/Taryfy, zgodnych z grupą taryfową określoną w III części
SIWZ) w wysokości niższej niż wskazana w ofercie, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego, w
formie pisemnej, deklaracji o wyrażeniu woli skorzystania z ww. cen,
12.6. zmiany taryfy za usługi dystrybucji lub sprzedaży zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy
ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca
poinformuje Odbiorcę na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie
Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą
obowiązujące dla Stron Umowy od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych
stanowiących podstawę do ich korekty.
13. Powyższe zmiany postanowień zawartych umów mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany z zastrzeżeniem zawartym w pkt 12.6.
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14. 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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej i odebranej części umowy.”
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2015 roku”
CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz
świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego
oddziałów:
2. Narodowe Muzeum Morskie – Spichlerze ul. Ołowianka 9/13 Gdańsk
3. Oddział – Żuraw, ul. Szeroka 67/68 Gdańsk
4. Oddział - Ośrodek Kultury Morskiej – ul. Tokarska 21/25 Gdańsk,
5. Pracownia Konserwatorska – Brama Żuławska, ul. Długie Ogrody Gdańsk,
6. Oddział - Muzeum Rybołówstwa w Helu, ul. Bulwar Nadmorski 2,
7. Oddział - Muzeum Wisły ul. 30 Stycznia 4, Tczew,
8. Oddział - Muzeum Zalewu Wiślanego ul. Rybacka 64 Kąty Rybackie,
9. Oddział Statek Muzeum „Sołdek”, Gdańsk,
10. Oddział Statek Muzeum „Dar Pomorza”, Gdynia,
11. Promówka – Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn.zm.), realizowaną na podstawie umowy
kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr
89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.)
i Kodeksem Cywilnym.
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4.

Miejsce, termin oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Oznaczenie odbioru

Narodowe Muzeum
Morskie – spichlerze
na Ołowiance

Adres

Oddział - Ośrodek
Kultury Morskiej

Gdańsk,
ul. Ołowianka
9-13,
Gdańsk,
ul. Szeroka
67/68
ul. Tokarska
21/25 Gdańsk

Pracownia
Konserwatorska –
Brama Żuławska

Gdańsk,
ul. Długie
Ogrody

Oddział - Muzeum
Rybołówstwa w Helu

Hel,
ul. Bulwar
Nadmorski 2

Oddział – Żuraw

Oddział -Muzeum
Wisły

Tczew, ul. 30
Stycznia 4

Grupa
taryfowa

Moc
Szacunkowa
przyłączenio prognozowana
wa
ilość energii
elektrycznej

Termin
świadczenia
zamówienia

"kW"

"kWh"

C 21

120

180000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

C 11

12

18000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

C 21

150

450000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

C 12b

32,5

C 22b

66

C 22a

60

Czynna dzienna 12000
Czynna nocna 23000
Dzienna 56000
Nocna 35200
Szczyt 38000
Poza szczytem 88000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

Oddział - Muzeum
Zalewu Wiślanego
(stare przyłącze)
Oddział - Muzeum
Zalewu Wiślanego
(nowe przyłącze)
Oddział - Statek
Muzeum
,,Dar Pomorza”

ul. Rybacka 64,
Kąty Rybackie

C 11

32,5

40000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

ul. Rybacka 64,
Kąty Rybackie

C 11

30,5

61000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

C 11

32,5

58000

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

Oddział - Statek
Muzeum ,,Sołdek”

Gdańsk,
ul. Ołowianka
9-13
Gdańsk,
ul. Długie
Pobrzeże

C 22a

55

C 11

6,3

Promówka

Gdynia,
Nabrzeże
Pomorskie

Szczyt 20000
Poza szczytem 50000

200

01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
6. Wybrany Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy, zobowiązany będzie do posiadania zgody
przedsiębiorstwa energetycznego wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora
Systemu Dystrybucyjnego na terenie na jakim zlokalizowane są przyłącza Zamawiającego, na świadczenie usługi
dystrybucji na rzecz Zamawiającego, w zakresie energii sprzedawanej przez Wykonawcę.
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