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Warszawa  15 września 2011 r. 
 

Nr sprawy: F1-208-30/11 
 
 

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 130.000 Euro na:  

dostawę energii elektrycznej w budynku IBS PAN 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Instytut Badań Systemowych PAN ; 01-447 Warszawa ul. Newelska 6. 
REGON 000686434  
NIP 525-000-86-08 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163, nr 170, poz. 1217 i nr 
227, poz. 1658) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 13.04.2007 (Dz. U. Nr 82 poz. 560) w trybie 
przetargu nieograniczonego.  

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje: : 

• Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Zamawiającego 
(PPE: PL0000010144700000000000000003585, numer licznika 12689802008, grupa taryfowa 
C21, zabezpieczenie 315A, moc umowna 110kW, szacunkowa ilość potrzebnej energii w okresie trwania 
zamówienia 800000 kWh, OSD: RWE Stoen). 

• Kod CPV: 09310000-5 

• Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, że nie powierzy 
wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

4. Termin wykonania zamówienia  
Wykonawca zrealizuje zamówienie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. jednakże umowa wchodzi w życie w 
zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych 
umów sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. Dzień wejścia umowy 
w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż 
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

5. Wadium: oferta nie wymaga wniesienia wadium. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. Dotyczy wszystkich części. 
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O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, a w szczególności: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę 
oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ. 
Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej 
sytuacji, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. 

7. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę 
oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt 6 i 8 niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 23 ustawy 
wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
"spełnia / nie spełnia". Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu umożliwienia dokonania 
oceny oferta musi zawierać następujące dokumenty (dokumenty są składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w następującej kolejności):  

Lp Warunki wymagane od Wykonawcy 
ubiegającego się o zamówienie 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych 
warunków 

 

1 Oferta Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) i 
Formularz Cenowy (Załącznik nr 2) 

2 Posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień (np. 
Koncesja na obrót energią elektryczną 
wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, 
a także KRS) 

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (Załącznik nr 3) 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 
poświadczone przez organ wydający. 

3 Nie podleganie wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone w art.22 – Załącznik nr 3 

4 Akceptacja projektu umowy  Parafowany na znak akceptacji projekt umowy - załącznik 
nr 5 

5 Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia 
działalności Wykonawcy 

Kopia aktualnej polisy OC za szkody wyrządzone w 
związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu 
zamówienia (kwota ubezpieczenia min. 50 tys. zł) 
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9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 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. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z 
wykonawcami są: 
 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,  
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski,  
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,  
tel. 223810247,  
fax 223810105, e-mail: Bartłomiej.Solarz@ibspan.waw.pl  
 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,  
Lidia Kubiczek,  
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,  
tel. 223810130,  
fax 223810105, e-mail: Lidia.Kubiczek@ibspan.waw.pl  
 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

10. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert 
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
o Wszelkie zmiany w ofercie powinny być parafowane przez wykonawcę.  
o Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.  
o Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

na zewnątrz.  
o W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje inna osoba aniżeli wskazana w treści aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji (w szczególności 
pełnomocnik inny niż prokurent) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający 
umocowanie tej osoby do złożenia oferty - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (np. 
dokument pełnomocnictwa).  

o Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę 
pełnomocnika; w przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie 
pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.  

o Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na 
piśmie wg załączonych do SIWZ wzorów druków (formularz ofertowy) oraz zawierać pozostałe 
dokumenty wskazane w wykazie załączników 1 2, 3, 4 i 5 SIWZ.  

o Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
o Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść 

SIWZ, powiadamiając niezwłocznie o zmianie treści wszystkich wykonawców, którzy pobrali 
SIWZ.  

o Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy.  
o Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 i 2 Ustawy. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert 

2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 

podając uzasadnienia faktyczne i prawne. 

o Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art.24 ust.1 i 2. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O odrzuceniu ofert zamawiający 
zawiadomi wszystkich wykonawców.  

12. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert 

• Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na adres:
 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN 
    01-447 Warszawa ul. Newelska 6 
   z dopiskiem PRZETARG PRĄD 
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• Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. Przed terminem składania ofert. W tym celu Wykonawca powinien złożyć 
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczona jak wyżej z dopiskiem „Zmiana” lub 
„Wycofanie” 

• Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert 

• Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 

• Dokumenty winny być wykonane w języku polskim. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Miejsce składania i otwarcia ofert:  
 
Termin składania ofert: 16.09.2011 r., godz. 12:00 Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 
Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria. 
 
Termin i miejsce otwarcia ofert 16.09.2011 r. godz. 12:15 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN 01-
447 Warszawa ul. Newelska 6 pok. 200 
 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek. 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 Najniższa cena. 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 
zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta 
okaże się najkorzystniejsza. 
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 
Wykonawcę. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
Wykonawca, który przedstawił najniższą cenę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z 
załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 5). 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej na podstawie art. 179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. Opis części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

19. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

21. Oferty wariantowe 
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.  

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 
Adresy poczty elektronicznej - jak podano w punkcie 9. Informacje o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. 
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23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

24. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów w postępowaniu. 

 
Lista załączników (załączniki stanowią integralną część SIWZ): 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 4 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 (wraz z załącznikiem nr 1 do umowy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Niżej podpisani .....................................……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
. 
działający w imieniu i na rzecz:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
. 
 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 
Nr telefonu ……………………………………../ faksu ……………………………………………. / 
email …………………………………………………………………….. 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektu 

Zamawiającego realizowaną przez okres 24 miesięcy, składamy niniejszą ofertę: 

 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 
 

 Ilość Wartość netto (ew. 
akcyza wliczona)* 

Wartość brutto* 

Energia elektryczna 800000 kWh   
Abonament handlowy 24 miesiące   
 Razem   
 
Wartość brutto: …………………………………......zł** 
(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
** Wartość brutto stanowi wartość netto powiększona o podatek VAT. Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w 
dniu składania oferty przepisami prawa. 
 

      2. Wartość oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w 
Formularzu cenowym stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz cen zawartych w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01-01-2012 r. do 31.12.2013 r. 
4. Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością 

faktyczną na dzień składania oferty.  
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5. Oświadczamy, że ceny jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu 
cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ nie będzie podlegały podwyższeniu przez 
czas trwania umowy.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w 
SIWZ. 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania oferty. 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr 5 do oferty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa ........(nazwa)........................... i nie powinny być udostępnione 
innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
Załącznik nr 1 - formularz cenowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ 
Załącznik nr 2 - kopia KRS 
Załącznik nr 3 - kopia Koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji 
Energetyki 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy stanowiący 
załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 5 – Oparafowany na znak akceptacji wzór umowy (wraz z załącznikiem nr 1 do 
umowy) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 6 - Kopia aktualnej polisy OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną 
działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

 
 
 
 
       
 
        
 
  
 
 
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 
 
 
 
 

 
  Miejsce i data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

 
Cena energii elektrycznej (Obrót)* 

  Cena Netto Vat** Cena Brutto 
cena za energię elektryczną czynną - 

całodobową w zł/kWh       

Abonament handlowy w zł/miesiąc 
   

 
 
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

  
 

   Zamawiający: 

    Instytut Badań Systemowych PAN 
01-447 Warszawa 

ul. Newelska 6 

  

OŚWIADCZENIE 
 

Złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

WYKONAWCA:  
................................................................................................................................................ 
 
ADRES: 
 ................................................................................................................................. 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa energii elektrycznej do budynku IBS PAN 
oświadcza, że: 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 

który  stanowi, że: 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 
 

 
/pieczęć wykonawcy/ 

 



IBS PAN; przetarg F1-208-30/11; dostawa energii elektrycznej; str 10 z 17 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji: przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 
ust. 1  pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 3; 

4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.  
 
Miejscowość, .................................., dnia .................................. 

................................................. 
                    podpis osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych 

        do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie powierzę 

wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie dostaw energii elektrycznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 
  
 
 
 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 
 
  Miejsce i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
nr       
 
zawarta w dniu       r. w       pomiędzy:       NIP      ,Regon       , nr konta bankowego 
      (nazwa banku)      , reprezentowanym przez : 
      
      
Adres do korespondencji: 
      
 
zwanego dalej Zamawiaj ącym  
 
a 
 
      
zwanym dalej Wykonawc ą, reprezentowanym przez: 
 
1.       
 
2.       
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),  
 
o następującej treści: 
 
Wykonawca  i Zamawiaj ący  w treści umowy zwani są Stronami . 
 
Strony , mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące 
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej: 
 

§ 1 
Postanowienia wst ępne 

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10. 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. 
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 
93, z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, 
postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., 
Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).  

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do nazwa OSD (zwanego 
dalej OSD), z którym Zamawiaj ący  ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub 
będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii 
elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  
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Zamawiaj ący  oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu/obiektów, do 
którego/których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

§ 2 
Zobowi ązania Stron  

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiaj ącego  
wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
a. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 
b. prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń 
c. udostępnienia Zamawiaj ącemu  danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów objętych Umową  
3. Zamawiaj ący  zobowiązuje się do: 

a. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
b. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, 

w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb 
zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

c. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 
związanych ze sprzedażą tej energii. 

4.  Zamawiaj ący  oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej 
utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzeda ży energii elektrycznej . W 
przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiaj ącym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiaj ący  zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Wykonawc ę o tym fakcie. 

5. Strony  zobowiązują się do: 
a. niezwłocznego wzajemnego informowania się o okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię; 
b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli prawidłowości wskazań układów 
pomiarowych. 

Strony  ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w 
dostarczaniu i poborze energii, Zamawiaj ący  jest obowiązany do dostosowania dobowego 
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego 
zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca  nie ponosi 
odpowiedzialności. 

§ 3 
Bilansowanie handlowe  

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca  jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 
2. Wykonawca  zwalnia Zamawiaj ącego  z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

niezbilansowaniem. 
3. Zamawiaj ący oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do 
OSD, przysługują Wykonawcy. 

 
§ 4 

Standardy jako ściowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiaj ącemu  standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 
2. Wykonawca  nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiaj ącego  w 



IBS PAN; przetarg F1-208-30/11; dostawa energii elektrycznej; str 14 z 17 

przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii 
sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca  zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w 
wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 
§ 5 

Ceny i stawki opłat 
1. Strony ustalają cenę netto za energię elektryczną w PLN/kWh w wysokości     ,  

Vat w wysokości zł     , cenę brutto zł     , oraz cenę netto za abonament handlowy w 
PLN/miesiąc w wysokości     , Vat w wysokości zł     , cenę brutto zł     . 

2. Podane w ust. 1 powyżej ceny obowiązuje w okresie od       r. do      r. 
3. Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne jedynie w przypadku zmian w 

przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub 
zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów 
prawa bezpośrednio skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. 
W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają 
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje 
Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, 
wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe 
ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w tycie 
wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. 

§ 6 
Rozliczenia 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych 
stosowanych przez OSD. 

2. Wykonawca  otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 
wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie 
wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez 
OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiaj ącego ujętych w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 
elektrycznej Zamawiaj ący  jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną 
na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej 
za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo 
wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, 
pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości 
korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane 
okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 
układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca  jest obowiązany dokonać korekty uprzednio 
wystawionych faktur. 

6. Strony  ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
Zamawiaj ącemu : 
• na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 

rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po 
ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.  
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§ 7 
Płatno ści 

1. Strony  określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 
wierzyciela. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca  obciąża Zamawiaj ącego 
odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w piątym dniu roboczym od daty 
otrzymania faktury. 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony  zobowiązują się 
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 
bankowymi. 

 
§ 8 

Wstrzymanie sprzeda ży energii 
1. Wykonawca  może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia przez 

Zamawiaj ącego  należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z 
dostarczaniem tej energii. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy . 

3. Wykonawca  może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiaj ący  zwleka z 
zapłatą za pobraną energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 
pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w 
dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiaj ącego  na piśmie o 
zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 
wniosek Wykonawcy  może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 
elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży 
energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiaj ącego  warunków umowy i 
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

Okres obowi ązywania Umowy 
1. Strony  ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia  

      r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci 
OSD. 

2. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia    r., nie 
wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci QSD, oraz nie 
wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 
świadczenie usług dystrybucji.. 

§ 10 
Rozwi ązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron  z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony  
wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony  dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny 
podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest 
energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, 
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki 
Umowy. 

§ 11 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Zamawiaj ący  szacuje ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej na       kWh. 
2. Szacunkowa wartość umowy wynika z sumy, iloczynu zapotrzebowania na energię elektryczną 

ujętą w § 11 pkt 1 oraz podanej w § 5 pkt 1 ceny energii elektrycznej w PLN/kWh, oraz iloczynu 
długości trwania umowy wyrażonego w miesiącach oraz podanej w § 5 pkt 1 ceny abonamentu 
handlowego w PLN/miesiąc, która stanowi równowartość kwoty: 
Netto:      

VAT:       

Brutto:       

Słownie:      
3. Wykonawca  zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 
4. Wykonawca  zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiaj ącego  wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie 
załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, 
do dnia __________ 2011 r. 

5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny oraz Prawo 
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy, wymagają 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy  i jeden dla Zamawiaj ącego . 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo      
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Załącznik 1 do umowy 
 

Wykonawca         Zamawiaj ący  
 

…………………., dnia _______________ r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane klienta) 
 
(dalej: Zamawiaj ący) 
 
reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 
 
 
Zamawiający niniejszym upoważnia: 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane Sprzedawcy) 
 
(dalej: Wykonawca ) 

 
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiaj ącego  następujących czynności: 
 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 

z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie (i) wypowiadania dotychczas obowiązującej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia (ii) o rozwiązaniu 

umowy sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej,  


