SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: „SIWZ”)
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie i Dziekanowie Leśnym.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 135 000 €
Znak: EE PNU 08 18

Termin składania ofert:
17.09.2018 r. godzina 1000

Zamawiający:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A. Pawińskiego 5a
02-106 warszawa
Telefon: 22 592 21 45
Strona internetowa: www.ibb.waw.pl
Poczta elektroniczna: secretariate@ibb.waw.pl

Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Znak:
EE PNU 08 18

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
− Zadanie 1 - sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa,
w planowanej ilości 3 790 (+/- 10%) MWh dla punktu poboru – Przyłącze I oraz 4 450 MWh
(+/- 10%) MWh dla punktu poboru – Przyłącze II.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo dla Przyłącza I, Przyłącza II
w okresie dostawy wynosi 8 240 (+/- 10%) MWh.
Moc umowna dla Przyłącza I wynosi 350 kW.
Moc umowna dla Przyłącza II wynosi 510 kW.
Grupa taryfowa: B21.
Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 70000000650.
− Zadanie 2 - sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej
Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 10, 02-114 Warszawa, w planowanej
ilości 10 (+/- 10%) MWh dla punktu poboru.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi
10 (+/- 10%) MWh.
Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.
Grupa taryfowa: C11.
Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 9000002901.
− Zadanie 3 - sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej
Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 12, 02-114 Warszawa, w planowanej
ilości 10 (+/- 10%) MWh dla punktu poboru.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi
10 (+/- 10%) MWh.
Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.
Grupa taryfowa: C11.
Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 82000176377.
Część 2 - Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym.
− Zadanie 1 - sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki,
Dziekanów Leśny, w planowanej ilości 314 (+/- 10%) MWh dla punktu poboru.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy
wynosi 314 (+/- 10%) MWh.
Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW.
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Grupa taryfowa: C21.
Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 044300251.
1.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
− 09310000 – 5 – Elektryczność.
1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.5. Zamawiający nie przewiduje:
− zamówień uzupełniających;
− wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1.7. Termin realizacji zamówienia: przez okres 2 lat od dnia 1 października 2018 r.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADZENIA WERYFIKUJĄCE
SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.
z pózn. zm.) (dalej: „pzp”);
− posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonywali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych należycie wykonują, co najmniej jedną dostawą energii elektrycznej
w rozmiarze co najmniej 4 000 MWh w skali roku.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (dalej: „Oferta”):
− Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
− oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
− aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”)), o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(w zakresie określonym w pkt 2.1. SIWZ). Zamawiający informuje, iż Wykonawca przy
wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie
dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl Instrukcję wypełniania
JEDZ można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-EuropejskiDokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz
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podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 pzp.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive)
jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@ibb.waw.pl
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt.1
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi
przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej
w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje
dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W temacie przesłanej
wiadomości należy wpisać: JEDZ EE PNU 08 18.
Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ
z serwera pocztowego zamawiającego.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
1
Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
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w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia;
− w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
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 do wykluczenia;
− odpowiednie pełnomocnictwo - w przypadku, gdy osobą podpisującą Ofertę jest osoba
niewymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub w przypadku ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.3. Po otwarciu Ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:
− oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o mowa w art. 24 ust. 11 pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (załącznik nr 6).
2.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego Oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia
przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 2.1. SIWZ, tj. w zakresie niepodleganiu
wykluczeniu. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, określonych w pkt. 2.1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
− informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia;
− zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
złożenia, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
− zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
− odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp;
− koncesję na obrót energią elektryczną.
− wykaz wykonanych dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ;
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− dowody (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane) określające czy dostawy wskazane w tirecie powyżej zostały
wykonane należycie;
− jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dokumentów wskazanych w tirecie powyżej, do Oferty należy załączyć oświadczenie
Wykonawcy w powyższym zakresie wraz z uzasadnieniem ich braku.
2.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
2.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takiej sytuacji ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.8. Postanowienia dotyczące wnoszenia Oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
− Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
− W przypadku określonym w tirecie pierwszym powyżej do Oferty należy dołączyć
odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z Wykonawców występujących wspólnie;
− Oferta powinna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela;
− Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy;
− jeżeli Oferta Wykonawców, o których mowa powyżej została wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
2.9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów.
2.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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.
2.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
2.12. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.
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2.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ 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.
2.14. Wszelkie oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składa się w oryginale.
2.15. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 2.14. powyżej, składa się
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.16. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, o ile są już znane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTAKTU POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ
3.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które nie wymagają
zachowania formy pisemnej, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać również za pomocą
poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej SIWZ. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. pism.
3.2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Albert Mądry
Piotr Sękalski
w godz. 800 - 1600.
3.3. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej
są:
Patrycja Jabłońska
Magdalena Szelling
w godzinach 800 - 1600
tel. 22 592 21 45
3.4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 pzp.
4. WADIUM
4.1. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości:
a) na część 1: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 0/100);
b) na część 2: 500 zł (słownie: pięćset złotych i 0/100).
4.2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
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− w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002
SWIFT: GOSKPLPW
z adnotacją: "Wadium w przetargu EE PNU 08 18. Część __”
− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
− w gwarancjach bankowych;
− w gwarancjach ubezpieczeniowych;
− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4.3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
4.4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 pzp.
4.5. W przypadku nie zabezpieczenia Oferty wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu, a jego Oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SKŁADANĄ OFERTĄ
5.1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.
5.2. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
5.3. Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert.
5.4. 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.
5.5. Opis sposobu przygotowania Oferty:
− Wykonawca może złożyć jedną Ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym;
− koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca;
− Oferta wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem;
− Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ;
− poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym;
− zaleca się, aby wszystkie strony Oferty były ponumerowane, a także spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości Oferty.
5.6. Sposób zaadresowania Oferty:
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− Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie w tajemnicy jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia Ofert;
− koperta/opakowanie zawierające Ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany na stronie tytułowej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta w postępowaniu EE PNU 08 18. Nie otwierać przed 11.09.2018 r., godz. 1015"

− w przypadku nadania Oferty za pomocą przesyłki kurierskiej, niezależnie od opakowania
dodatkowego (kurierskiego), Oferta powinna zostać umieszczona w kopercie/opakowaniu
i zaadresowana, zgodnie z tiretem drugim powyżej;
− Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
5.7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert:
− Oferty należy składać do dnia 17.09.2018 r., do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego,
wskazanej na stronie tytułowej SIWZ, w pokoju nr 45.
− Wykonawca może, przed upływem terminu do składania Ofert, zmienić lub wycofać Ofertę;
− zmiana lub wycofanie Oferty, wymagają zachowania formy, o której stanowi pkt 5.1.
powyżej;
− Oferty zostaną otwarte w dniu 17.09.2018 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego,
wskazanej na stronie tytułowej SIWZ, w pokoju nr 47.
6. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPOSOBEM OCENIANIA OFERT
6.1. Zamawiający oceniając oferty zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa
pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert na podstawie określonych niżej kryteriów, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ ceny wykonania zamówienia, procentowej ilości zatrudnianych przez Wykonawcę
pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” oraz procentowy udział energii
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii która zostanie sprzedana
Zamawiającemu (OZE)..
6.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska
największą liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wynosi:
a) kryterium ceny wykonania zamówienia (C) – max 60 pkt.
b) kryterium procentowej ilości zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup
społecznie marginalizowanych” (GSP) – max 20 pkt.
c) kryterium udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii
sprzedanej przez Wykonawcę Zamawiającemu (OZE) – max 20 pkt.
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6.4. Procentowa ilość zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych” – obliczana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, dotyczącego liczby osób zatrudnionych
przez Wykonawcę, należących do jednej z niżej wymienionych grup społecznie
marginalizowanych, w stosunku do ogółu zatrudnionych przez Wykonawcę osób.
− osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
− osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.
6.5. Udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii która zostanie
sprzedana Zamawiającemu (OZE) – obliczana będzie na podstawie zobowiązania Wykonawcy
złożonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6.6. Po dokonaniu oceny Ofert, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji
z oceny ofert, do przedstawienie Zamawiającemu zaświadczeń wydanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, z których wynikać będą informację o:
− całkowitej liczbie osób zatrudnianych przez Wykonawcę;
− liczbie osób zatrudnianych przez Wykonawcę będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, o których mowa w ust. 6.3. powyżej.
6.7. Obliczenie punktów za poszczególne kryteria odbędzie się wg następującego schematu:
C = najniższa cena ofertowa/cena oferty ocenianej x 60 pkt.
GSP = procentowa ilość zatrudnianych przez Wykonawcę osób z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych”/najwyższa procentowa ilość zatrudnianych przez Wykonawcę osób
z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” spośród wszystkich Ofert x 20 pkt.
OZE = procentowy udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w
energii sprzedawanej przez Wykonawcę Zamawiającemu Oferty ocenianej/najwyższy
procentowy udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii
sprzedawanej przez Wykonawcę Zamawiającemu spośród wszystkich Ofert x 20 pkt.
6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska
największą liczbę punktów.
6.11. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie
zamówienia przepisami prawa.
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6.12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne
6.13. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
6.14. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych Ofert zawiadomi Wykonawców o:
− wyborze najkorzystniejszych Ofert, podając nazwy 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 miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli Oferty, a także punktację przyznaną Ofertom;
− Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
− Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia Oferty.
6.15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego: http://www.ibb.waw.pl/przetargi.
6.16. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia –
w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert lub
złożyli Oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6.17. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie:
− nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
Oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
− nie krótszym niż 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
6.18. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6.19. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego Oferta została wybrana będzie uchylać
się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych Ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
6.20. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.21. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron,
numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
6.22. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7. OCHRONA WYKONAWCY
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI pzp Środki ochrony
prawnej.
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8. DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU OFERT
8.1. Formularz ofertowy
8.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
8.3. Stosowne pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane).
9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
9.2. Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
9.3. Załącznik nr 3 – informacja wykonawcy o powstaniu u zamawiającego obowiązku
podatkowego.
9.4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw.
9.5. Załącznik nr 5 – wzór umowy.
9.6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.

