
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKOW   ZAMÓWIENIA 
 
„Dostawa energii elektrycznej w  okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i 
świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. 

nr 113 poz. 759 i Nr 161, poz. 1078  z późniejszymi zmianami). 
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

 

I. Zamawiający: 

XXIV LO im. C.K.  Norwida w Warszawie, ul. Obozowa 60 

sekretariat@norwid.waw.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. nr 113  

poz. 759 i Nr 161, poz. 1078  późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej siwz. 

2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ww. 

ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze właściwej dla 

zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2013 do 

31.12.2013 r.. i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. K.Norwida w Warszawie  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2 energia elektryczna, 09310000-5; elektryczność, 

65300000-6; przesył energii elektrycznej i podobne usługi. 

Dostawa energii elektrycznej do XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie odbywać się będzie na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wydanymi na ich 

podstawie. Dostarczana energia musi spełniać parametry jakościowe oraz techniczne energii 

elektrycznej określone w ustawie Prawo energetyczne. Rozliczenie należności za energię elektryczną 

oraz usługę przesyłową lub dystrybucyjną będzie się odbywało w okresach miesięcznych na 

podstawie odczytu liczników. 

 

Charakterystyka poboru mocy: 

 

Przyłącze I: 

Moc umowna 40 kW 

Grypa taryfowa C11 
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Przyłącze II  

Moc umowna - 10 kW 

Grupa taryfowa C 11 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w siwz. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

01.01.2013r. – 31.12.2013r. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

a) posiadają koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym, 

b) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności 

gospodarczej, 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami w rozdziale V siwz, na podstawie formuły 
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„spełnia – nie spełnia”. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1.a) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym: 

- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana 

przez Prezesa URE wymagana ustawą Prawo energetyczne, 

- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 

wydana przez Prezesa URE wymagana ustawą Prawo energetyczne (w przypadku Wykonawców 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowa zawarta z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na 

którym znajduje się miejsce dostarczania energii (w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do siwz). W przypadku składania oferty przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego 

Wykonawcę. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu wymienionego w pkt 1 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 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Pozostałe dokumenty, których żąda Zamawiający: 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, jeżeli Wykonawca jest 

reprezentowany przez pełnomocnika. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodny z Załącznikiem Nr 1 do siwz. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą drogą pisemną lub faxem. W przypadku przesłania faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest  Irena Lekiewicz 

tel. 22- 836-42-92 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 

od niego siwz, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniono siwz. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią integralną siwz i zostanie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 

udostępniono siwz. W przypadku zmiany treści siwz prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
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przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz na 

stronie internetowej, jeżeli siwz jest udostępniana na tej stronie. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści siwz. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. 
1. Składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia. 

W przypadku skorzystania przez  Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie 

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- wolumen 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 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej, według 
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formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz. Oferta ma być sporządzona w języku polskim 

pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie – długopisem albo nieścieralnym atramentem. 

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego: 

XXIV LO im. C.K.  Norwida w Warszawie, ul. Obozowa 60  i opisanej następująco: 

3.1. oferta na przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 

w 2013r. i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C.K.  Norwida  Warszawie”, 

3.2. nazwa uczestnika przetargu (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia 

opóźnienia jej wpływu do Zamawiającego), 

3.3. dopisek: „nie otwierać przed dniem 28.11.2012r. godz. 14.00”. 

Konsekwencje opisania koperty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca. 

4. Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane 

postanowieniami zawartymi w rozdziale VI siwz. 

5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż język polski, zobowiązany jest do 

złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę. 

7. Oferta składana przez Wykonawcę powinna posiadać datę jej sporządzenia oraz być podpisana 

przez Wykonawcę lub jego uprawnionego przedstawiciela. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z zapisu 

w dokumentach wymienionych w rozdziale VI pkt 1 siwz. 

8. Forma dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VI siwz: 

8.1. dokumenty wymienione w pkt. 1 a) i b) należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, 

8.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5 należy złożyć w formie oryginału, 

8.3. dokument, o którym mowa w pkt. 3, należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kserokopii. 

9. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą: 

- podpisać druk „OFERTA”, 

-podpisać załączniki,- podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. 

10. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, (za których uznaje się również 

wszystkich wspólników spółki cywilnej): 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

10.2. Pełnomocnictwo, do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego `z partnerów musi być w oryginale 

dołączone do oferty. 

10.3. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 

10.4. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, wymienione w rozdziale VI 

siwz. Wymaga się złożenia dokumentów na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. 

11. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być umieszczone w 

oddzielnej zaklejonej kopercie, opisanej „informacje”, wewnątrz której należy umieścić spis 

zawartości podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty powinno być przygotowane tak samo jak oferta i tak 

samo zapakowane, z tym, że na kopercie powinny się znaleźć dodatkowe napisy „ZMIANA”, 

„WYCOFANE”. 

13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadku zaistnienia którejkolwiek 

z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

16. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą okoliczności zawarte w art. 89 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, 

ul. Obozowa 60 

2. Termin składania ofert do dnia 28  listopada 2012r. do godziny 14.00 
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3. Oferty mogą być złożone osobiście za pokwitowaniem potwierdzonym przez Zamawiającego lub 

przesłane przesyłką pocztową lub kurierską za pokwitowaniem. Oferty będą zakwalifikowane do 

postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego do dnia 28 listopada 

2012  do godz. 14.00 

4. Każda oferta zostanie zarejestrowana – na kopercie zostanie złożona pieczęć Zamawiającego 

zapisana data i godzina złożenia oferty oraz kolejny jej numer. 

5. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 2, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu powołanej przez Zamawiającego Komisji 

Przetargowej w dniu 28  listopada  2012r. o godzinie 14.30, w gabinecie Dyrektora w siedzibie 

Zamawiającego. Otwarcie jest jawne. 

7. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone przedstawieniem składu Komisji Przetargowej. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Oferty będą otwierane w kolejności ich wpływu i po ich otwarciu podane zostaną następujące 

informacje: nazwa (firmy) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, zawartych 

w ofercie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert na jego wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 8 i 9. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 

1. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Należy ją obliczyć dla całości zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poźn. zm.). 

2. Zaproponowana cena obejmować musi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej oraz usługi przesyłowe i dystrybucyjne) z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków we właściwej grupie taryfowej wg odpowiadających 

jej składników cenowych. Nie będą prowadzone żadne negocjacje w sprawie ceny. 

3. W okresie obowiązywania umowy cenę energii elektrycznej określać będzie aktualna „Taryfa dla 

energii elektrycznej” zatwierdzona przez Sprzedawcę, a stawki opłat za usługi dystrybucyjne i 

przesyłowe określać będzie aktualna taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzona przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe z tytułu opłaty za sprzedaż energii nie ulegną 
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zwiększeniu przez okres obowiązywania umowy. 

5. Podstawą porównania ofert będzie całkowita wartość wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie 

 zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego 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, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

XIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Nie dopuszcza się stosowania rozliczenia 

w walutach obcych. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 

2. Kryterium wyboru ofert: cena - 100%. 

3. W celu wyboru najkorzystniejszej, spośród nie odrzuconych ofert, Zamawiający będzie się 

posługiwał następującym wzorem: 

Ln = An x liczba członków Komisji Przetargowej 
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n – numer oferty, 

Ln – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę od wszystkich członków Komisji Przetargowej, 

An – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę od jednego członka Komisji Przetargowej 

ustalona wg wzoru: 

An = (Cmin : Cn ) x 100 pkt x 100% 

Cmin – cena minimalna (najniższa) wśród złożonych ofert, 

Cn – cena badanej oferty n, 

100 – wskaźnik stały, 

100% - procentowe znaczenie kryterium. 

4. Oferta, która uzyska ilość punktów, spełniająca warunki, wymagania i zapisy niniejszej siwz oraz 

u. p. z. p., zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy. 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem danych zawartych 

w Postanowieniach – warunkach umowy (Załącznik nr 3 do siwz). 

2. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców na 

podstawie art. 23 ust. 4 u. p. z. p. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do siwz i będzie 

uwzględniać zobowiązania wynikające ze złożonej oferty. 

6. W przypadku wykonywania zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę z podwykonawcą lub jej projektu 

przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 

7. Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach: 

- zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wpłynięcia protestu, 

- urzędowa zmiana stawki podatku VAT, 
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- zmiana maksymalnej wartości umowy, podyktowana możliwością zwolnienia środków 

finansowych zaangażowanych w umowie, które nie zostaną zrealizowane umową z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 

- zmiana maksymalnej wartości umowy, związana z niewielkim (ok. 15%) zwiększeniem zużycia 

energii elektrycznej, która była niemożliwa do przewidzenia (zużycie zawarte w siwz podane jako 

wartość około). 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Podwykonawcy. 
Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy p. z. p. żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień siwz, czynności podjętych przez 

Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 

której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest 

można wnieść w formie określonej w rozdziale VII pkt 1 siwz. 

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia z tym zastrzeżeniem, że protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia BZP 

lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. 

4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jego treścią. 

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony 

lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także 

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 

8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

- treści ogłoszenia, 

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

Protest inny niż wymieniony wyżej, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia. 

9. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie 

podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego 

się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz, 

zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona. 

10. Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia 

protestu dotyczącego: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, 

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania, 

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Postanowienia – warunki umowy. 
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Załącznik Nr 1 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y 
Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ................................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................................ 

Nr telefonu / faksu .................................................................................................................. 

Nr NIP ................................................................................................................................... 

Nr REGON ............................................................................................................................... 

Nr konta bankowego ................................................................................................................ 

Dane dotyczące Zamawiającego 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida  

01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, przedstawiamy ofertę na: 

„Dostawę energii elektrycznej  w okresie od 01.01. 2013 do 31.12.2013 r. i świadczenie usług 

dystrybucji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida  w Warszawie”. 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami - warunkami umowy (Załącznik Nr 3 

do siwz). 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferujemy cenę do wysokości: 

Wartość całkowita brutto: ..zł 

(słownie: .............................................................................................................................................), 

w tym obowiązujący VAT ……..….…. %, 

Przewidywane szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy dla całego obiektu: 

130 000,00 kWh. Zużycie może ulec zmianie. 

2. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie od  01 stycznia  do 31 grudnia 2013r. 

3. Termin płatności 21 dni od dnia wystawienia  faktury przez Wykonawcę. 

4. Oświadczamy, że zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej oraz usługi przesyłowe i dystrybucyjne) 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków we właściwej grupie taryfowej wg odpowiadających 

jej składników cenowych. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w siwz oraz złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
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8. Oświadczamy, że postanowienia - warunki umowy określone w Załączniku Nr 3 do siwz zostały 

przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach tam 

określonych. 

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie …………………..………… firma o nazwie …………………..……………. z siedzibą 

w ……………............ reprezentowana przez: ……………………………….……………..………... 

b) wykonanie …………………..………… firma o nazwie ……………….…………….…. 

z siedzibą w ………….....….. reprezentowana przez: 

………………….……………..………………... 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

Miejscowość ………………………. dnia .................................. 

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

/ podpis i pieczątki (a) upoważnionych (ego) przedstawicieli (a) Wykonawcy / 
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Załącznik Nr 2 

 

(pieczątka adresowa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759  i Nr 161, poz. 1078 z poźn. zm.) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego na: „Dostawę energii 

elektrycznej w okresie od 01.01. 2013 do 31. 12. 2013 r. i świadczenie usług dystrybucji  

do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie” 

ja (imię i nazwisko),........................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy)...................................................................................................... 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1), 

2) a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, 

b) dysponujemy potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia,* 

c) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,* 

d) przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego zdolnego do wykonania zamówienia,* 

e) przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia,* (art. 22 ust. 1 pkt . 2), 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(art. 22 ust. 1 pkt 3), 

4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24. 

Podpisano: 

Miejsce i data ............................ ................................................ 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

OGÓLNE POSTANOWIENIA – WARUNKI „UMOWY  

KOMPLEKSOWEJ”, które należy uwzględnić w zawieranej umowie: 
1. Zamawiającym – ODBIORCĄ jest: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida   

z siedzibą: 01-423 Warszawa ul. Obozowa 60,  NIP: 527-22-11-417, REGON: 000799180, 

reprezentowany przez Dyrektora – Ryszarda Wojciechowskiego  działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Nr GP-0052/3614/2011  z 18.08.2011 r. 

2. Umowa została zawarta po dokonaniu wyboru oferty na dostawę energii elektrycznej w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z poźn. zm.) oraz zgodnie z zapisami siwz. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2 energia elektryczna, 09310000-5; elektryczność, 

65300000-6; przesył energii elektrycznej i podobne usługi. 

4. Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej wg danych z pkt. III.1. siwz, wg której będą 

dokonywane rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i świadczonych usług 

dystrybucyjnych. 

5. Zamawiający oświadcza, że do korzystania z obiektu posiada tytuł prawny. 

6. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania znajdują pokrycie w projekcie planu 

finansowego. 

7. Cenę energii elektrycznej określa aktualna „Taryfa dla energii elektrycznej” zatwierdzona przez 

Sprzedawcę, a stawki opłat za usługi dystrybucyjne i przesyłowe określa aktualna taryfa Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

8. Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie Wykonawca będzie pobierał odsetki 

ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Umowa zostaje zawarta dnia 02.01.2013 r. na czas określony od dnia 01.01.2013. do 31.12.2013r. 

10. Wartość maksymalna umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………..…………. zł brutto. 

11. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy,      konto Nr 

………………………………. kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

13. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
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może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

15. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne. 
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