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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
00 - 716 Warszawa
tel. 22 8410041 fax 22 3296100
e-mail: przetargi@camk.edu.pl
strona internetowa zamawiającego: http://www.camk.edu.pl
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości
niższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

2.4.

Postępowanie jest oznaczone numerem DAG-251-10/20

2.5.

Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum
Astronomicznego im. M. Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w okresie
18 miesięcy, do 2 punktów poboru, znajdujących się w budynkach Zamawiającego,
w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18 i ul. Rodzynkowej 3, zgodnie z charakterystyką
elektroenergetyczną obiektów. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.

Przedmiot
Miejsce dostarczania energii elektrycznej
Wysokości mocy umownej
Grupa taryfowa
Szacowane roczne zużycie energii
elektrycznej
Szacowane zużycie energii w okresie
obowiązywania umowy

Przyłącze nr 1
ul. Bartycka 18
150 kW
B-21

Przyłącze nr 2
ul. Rodzynkowa 3
5 kW
C11

750 MWh

2 MWh

1125 MWh

3 MWh

Prognozowane łączne zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy, tj.
18 miesiące, około 1128 MWh, przy czym:
2
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1. prognozowane zużycie energii elektrycznej pobieranej przez 2 przyłącza ma charakter
orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu i poboru przez wskazane przyłącza energii
w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
2. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru
energii pobieranej przez poszczególne przyłącza, przy czym stawki cenowe podane
w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii
elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy
(aneksu).
3. standardy jakościowe przedmiotu zamówienia zostały opisane w § 38 – 43 rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz. 623 z późn. zm.).
Zasady dostarczenia energii elektrycznej określa załączona Charakterystyka Elektroenergetyczna
Obiektu (załącznik nr 6 do SIWZ), która wskazuje miejsce dostarczenia i pomiaru energii,
parametry techniczne przyłączy i wielkość mocy przyłączeniowej oraz wielkość mocy
bezpiecznej.
3.2

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych warunkach
umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

3.3

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie w warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi
w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 2503).

3.4

W ust 3.1 informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie
trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w
SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

3.5

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
09300000-2 - energia elektryczna
65310000-9 - przesył energii

3.6

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.7

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów
rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu Oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa,
wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

3.8
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4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1.

Realizacja przedmiotu zamówienia realizowana będzie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 30
czerwca 2022 roku tj. przez 18 miesięcy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
5.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
PZP, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);

5.2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 poz. 833 z późn. zm.);

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) lub podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego („OSD”) na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci
dystrybucyjnej);
2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

5.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.

5.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. powinien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1.

6.2

6.3

6.4.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt 6.1. lit. a i b SIWZ składa każdy z wykonawców ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w pkt 5.1. SIWZ oraz spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.2. SIWZ:
a) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 220
z późn. zm.)
c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego („OSD”) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci
dystrybucyjnej).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

5

Oznaczenie postępowania: DAG-251-10/20

6.5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunek opisany w pkt 5.2. ppkt 3
SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać
w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres,
czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści
przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 6.3. SIWZ
oraz zamieścić informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w pkt. 6.1. lit. a i b SIWZ.
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP
zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.3. lit. a. Dokumenty wymienione w pkt 6.3. lit. a Wykonawca będzie
obowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP po otwarciu ofert.

6.6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. lit. a 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.

6.7.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 6.7. stosuje się odpowiednio.

6.9.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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6.10.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.11.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania;

c) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. ppkt a) i b) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

d) dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. lit. a obowiązany będzie złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
partnerów.
6.12.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.13.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), wymienione w
niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP
wykonawca powinien złożyć w oryginale.

6.14.

Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia, o których
mowa pkt 6.13, składane są w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

6.15.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
7.1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Sprawy proceduralne
Małgorzata Penkala
e-mail: przetargi@camk.edu.pl
tel.: 22 32 96 251
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

7.2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza udzielania wiążących informacji telefonicznie.

7.3.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7.4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.5.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią.

7.6.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej
o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej lub faksu podanego w ofercie.

7.7.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
00 - 716 Warszawa

7.8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85
ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą
maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie
zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

10.2.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

10.3.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
10.6. Oferta musi zawierać:

1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 1a do
SIWZ);

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej;

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej;(jeżeli dotyczy)

4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

5) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ;

6) oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i 5 dla każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do
SIWZ, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 6.5. SIWZ, jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów.
10.7.

Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego
im. M. Kopernika PAN”
nie otwierać przed 30.11.2020 r. godz. 12:00 *
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………
* jeżeli termin otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna
być umieszczona zmieniona data.

10.8.

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
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Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu
opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego,
nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
10.9.

Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien
znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający
wezwie do uzupełnienia tego braku.

10.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
10.11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), wówczas informacje te muszą być
wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy.
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu
przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej
zainteresowanej osoby. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
10.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę
tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty niebędącej tajemnicą
przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
10.13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
10.14. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
10.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.
w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
10.17. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
10.19. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie
będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.
10.20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.11.2020 r. do godz. 12:00,
sekretariat.
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11.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 120.

11.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

11.4.

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

11.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

11.6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w pkt 11.4 i 11.5. na stronie internetowej.

11.7.

Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

11.8.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
12.1.

Cena podana w ofercie powinna zwierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia podstawowego.

12.2.

Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych, z podziałem na odpowiednie taryfy,
w kwocie brutto i netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.

12.3.

Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na
dzień składania ofert.

12.4.

Cena brutto określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w SIWZ, a w szczególności istotnych
warunkach umowy. Cena ofertowa jest ceną wynikającą z mnożenia cen jednostkowych przez
wartości opisane w SIWZ. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia określone w SIWZ. Przy błędzie w
obliczaniu ceny, Zamawiający uzna jako wiążące ceny jednostkowe i wyprowadzi z nich
prawidłowe działania matematyczne .
Cena ofertowa będzie stała w czasie objętym umową.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego.
Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu
wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który zaoferuje najkorzystniejszą
ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert).

12.5.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych (PLN).

Rozliczenia

między

12.6.

Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania
w formularzu oferty informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do
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powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
12.7.

Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Procedurę wyjaśnień dotyczącą rażąco niskiej ceny Zamawiający
przeprowadzi na podstawie art. 90 ustawy PZP.

13. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.
13.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa – 100%.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz
zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze
standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503).

13.2.

Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena oferty brutto podana w formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), obliczona jako łączna wartość zamówienia.
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.3.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największa
liczbę punktów.

13.4.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
zasadom określonym w ustawie PZP, spełnia wymagania zamieszczone w niniejszej SIWZ
oraz zdobędzie najwięcej punktów w opisanych powyżej kryteriach.

13.5.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone dwie lub
więcej ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
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14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
14.1.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:
a) przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy;
b) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.2.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP informuje wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.3.

Informacje, o których mowa w pkt 14.2. ppkt 1) i 4) SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.

14.4.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa
zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze
Wykonawcy pod warunkiem, że będzie ona zawierała istotne postanowienia umowy określone
w załączniku nr 5 do SIWZ.

14.5.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania, chyba że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku
umowa może być podpisana przed upływem tego terminu. O miejscu i terminie podpisania
umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. Niezgłoszenie się wykonawcy
w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
15.1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

15.2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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1)
2)
3)
4)
5)

określania warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia
wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.3.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

15.4.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.

15.5.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 15.3 i 15.4 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

15.8.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

16. ISTOTNE ZMIANY UMOWY W STOSUNKU DO ZŁOŻONEJ OFERTY NA PODST.
ART. 144 PZP
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy.
16.1

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.2.

Zmiany umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów
wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności:

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 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. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 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 Wykonawcy i Zamawiającego od chwili
wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących
podstawę do ich korekty;

wydania wobec Wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
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16.3.

Zmiana Umowy w zakresie cen może nastąpić poprzez przesłanie Zamawiającemu nowej
taryfy Wykonawcy lub wyciągu z treści nowej taryfy Wykonawcy wraz z informacją o dacie
wejścia w życie z zachowaniem zapisów i reguł określonych w istotnych postanowieniach
umowy.

17. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Centrum
Astronomiczne im. M. Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18.

2.

Na podstawie obowiązujących przepisów, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się: listownie na adres: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa lub
przez e-mail: iodo@camk.edu.pl
Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN”. Podstawa prawna
przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

3.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
−
−
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
PAN może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
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11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 PZP.

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia
z postępowania
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy
7. Załącznik nr 6 – Charakterystyka Elektroenergetyczna Obiektu
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