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IBS PAN F1-208-06/19 

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 130.000 Euro na:  

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby IBSPAN w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021  

Zamawiający 

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. Newelska 6 

01-447 Warszawa 

Tel. 22 3810100 (recepcja) Fax: 22 3810105 

NIP 525-000-86-08 REGON 0686434 

 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) 

oraz niniejszą SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
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Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

„SIWZ”): 

ROZDZIAŁ I :  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

ROZDZIAŁ II:  Tryb udzielenia zamówienia 

ROZDZIAŁ III:  Opis przedmiotu zamówienia 

ROZDZIAŁ IV:  Termin wykonania zamówienia 

ROZDZIAŁ V:  Warunki udziału w postępowaniu 

ROZDZIAŁ VI a:  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 

ROZDZIAŁ VI b:  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

ROZDZIAŁ VII: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spełniania 

przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

ROZDZIAŁ VIII: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

ROZDZIAŁ IX:  Wymagania dotyczące wadium 

ROZDZIAŁ X:  Termin związania ofertą 

ROZDZIAŁ XI:  Opis sposobu przygotowania ofert 

ROZDZIAŁ XII:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

ROZDZIAŁ XIII:  Opis sposobu obliczenia ceny 

ROZDZIAŁ XIV:  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

ROZDZIAŁ XV:  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

ROZDZIAŁ XVI:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

ROZDZIAŁ XVII:  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

ROZDZIAŁ XVIII:  Podwykonawcy 

ROZDZIAŁ XIX:  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 



IBS PAN; F1-208-06/19;  str 3 z 37 

ROZDZIAŁ XX: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: 

ZAŁĄCZNIK NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAŁĄCZNIK NR 2: OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ZAŁĄCZNIK NR 3: FORMULARZ OFERTY 

ZAŁĄCZNIK NR 4:  WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ZAŁĄCZNIK NR 5: WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 

ZAŁĄCZNIK NR 6: WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
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Rozdział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
ul. Newelska 6 
01-447 Warszawa 
Tel. 22 3810100 (recepcja) Fax: 22 3810105 
NIP 525-000-86-08 REGON 0686434 
 

Rozdział II 
Tryb zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściwymi dla postępowań, 
których wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z 
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy. 
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem F1-208-

06/19. 
5. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer 

postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego 
dotyczących niniejszego postępowania. 

 
Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu 

Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami i standardami 
ustalonymi ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy,  
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500), do następujących 
obiektów Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk: 
1) siedziba Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. 

Newelskiej 6 w Warszawie; 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

09300000 – 2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 
4. Przedmiotowe postępowanie nie zostało przez Zamawiającego podzielone na części. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty 

wymagane w ofercie, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu). 

6. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę część spowoduje odrzucenie 
wszystkich jego ofert. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001025
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgqztm
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 
określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych). 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

7. 
Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 
1. Rozpoczęcie realizacji dostawy energii elektrycznej: począwszy od upływu 

dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia podpisania umowy, lecz nie 
wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r. 

2. Czas trwania realizacji dostawy energii elektrycznej: 24 miesiące (począwszy od 
upływu dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia podpisania umowy, lecz 
nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.). 

 
Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 
pkt 1), pkt 3) i pkt 8) ustawy. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą 
wykazać że posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 
r., prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 755). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w ust. 1 pkt 2 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
zobowiązany będzie 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. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
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wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 3) i pkt 8) ustawy. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna  
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec  
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową  
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) poszczególne warunki określone w ust. 1 pkt 2 powyżej mogą zostać 
spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Rozdział VI a 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano  

za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221,  

art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2204) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego  
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej  
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  
w Rozdziale VI a ust. 1 pkt 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat  
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002204
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wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę  
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające  
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz.1541 z późn. zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział VI b 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) 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 (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 (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z: 
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy, 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba  
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 
16) – 20) lub ust. 5 pkt 1), 3) i 8) ustawy, może przedstawić dowody na to,  
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności,  
w szczególności  udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na ww. podstawie. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że 
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. 

 
Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełniania  

przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 3 i pkt 8 ustawy, 
złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4  
do SIWZ. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
Forma dokumentu: 
Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału. 
Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być 
zgodna z drukami załączonymi do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 
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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. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania  
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a). 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa  
w ust. 1. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, celem 
wykazania braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Forma dokumentu: 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych  
lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. aktualną koncesję 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydaną zgodnie z ustawą 
z dnia 10 kwietnia 1997 r., prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., 
poz. 755). 

Forma dokumentów: 
Dokument, o którym mowa powyżej, musi być złożony w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ten wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 
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2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu należy złożyć: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, 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; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego  
albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 
dokumentu potwierdzający, 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; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

Forma dokumentów: 
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a)-c) muszą być złożone  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

7. Powołując się na art. 24aa ustawy 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. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a) - 
c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że 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 (Dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert). 
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9. 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 ust. 8, 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. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. Jeśli wskazane przez Wykonawcę i pobrane przez Zamawiającego ww. 
dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 
ile są one aktualne. 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 2  
lit. a) – c). Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ww. dokumentów także 
dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, o którym mowa powyżej. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a) - c) składa każdy  
z nich. 

 
Rozdział VIII 
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Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Kołodziej. 
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  
w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których ustawodawca przewidział 
wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ (F1-208-06/19). 

4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego1, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres: 
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 
z dopiskiem „Energia elektryczna 2019”. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę należy kierować: 
1) drogą elektroniczną na adres: przetargi@ibspan.waw.pl 
2) faksem na numer: 22 3810105 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej  
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych 
przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, 
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania  
i były czytelne. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta  
lub zmiana oferty; 

2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego 
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy; 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na 
który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

                                                 
1 W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 r., poz. 1481 ze zm.). 

mailto:przetargi@ibspan.waw.pl
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powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten 
dokument na adres e-mail: przetargi@ibspan.waw.pl także w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.ibspan.waw.pl. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 8. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
13. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
Rozdział IX 

Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

określonego w niniejszej SIWZ. Wysokość wadium wynosi: 
1) 5000,00 zł. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 2017 r., poz. 1089 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 
PL 25 1130 1017 0020 1463 5320 0005 
a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego. 

4. Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu –  
nr referencyjny F1-208-06/19”. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym: 
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia 

mailto:zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
http://www.ibspan.waw.pl/
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Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
działań lub zaniechań, 

2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz 
zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 
7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem 
terminu składania ofert. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w 
sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest 
zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli 
dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż 
język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski 
potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

8. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno 
wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno 
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Zamawiający jest 
obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w 
ustawie. 

 
 
 

Rozdział X 
Termin związania ofertą 

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert, określonego w 
Rozdziale XII SIWZ. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny  
do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony na odpowiednim druku stanowiącym 
Załącznik nr 3; 

2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 – 4 SIWZ; 
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3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania 
przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach  
lub sytuacji podmiotu trzeciego; 

5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy; 
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz powinna być sporządzona czytelnym podpisem 
przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, 

zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w 
zakresie jednej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała 
spis treści. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 12.00 na 
adres:  

 
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 

9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert.  
Kopertę należy zaadresować wg wzoru: 

„F1-208-06/19” 
 

Instytut Badań Systemowych PAN 
ul. Newelska 6 

01 – 447 Warszawa 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.11.2019 R. GODZ. 12.00 
 

 
10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy 

(dopuszcza się odcisk pieczęci). 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu  
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. 
Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do 
Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony  
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w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do 
oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne 
dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale  
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a 
wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty 
należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 
notarialnie. 

14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, 
oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 

15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
Ofertę. 

17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści odpowiedniego 
Formularza Oferty-Załącznik nr 3 do SIWZ. 

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 
(o ile jest to wiadome) firm podwykonawców. 

19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) powinny 
zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica 
przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien 
umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on 
zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca 
nie dopełni ww. obowiązków wynikających  
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane 
 jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 
(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem  
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści postanowień w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 
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VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym postanowień projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

22. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Newelska 6 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na 
adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ. 

2. Oferty należy składać do dnia 14.11.2019r. do godziny 12.00. W przypadku 
przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia 
oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym 
w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 
pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożoną po terminie. 
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2019r. o godz. 12.00 w pokoju nr 200 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 ustawy. 
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ibspan.waw.pl 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
10. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone  

są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej  
na 5 minut przed terminem określonym w ust 6. 

 
Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić właściwy dla danej części zamówienia 

„Formularz oferty” podając ceny jednostkowe brutto i wartości brutto  
za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a także łączną wartość brutto, 
zgodnie z treścią formularza. 

2. Przedstawiona przez Wykonawcę cena całkowita oferty brutto służyć będzie jedynie 
do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawrze umowę 
na maksymalną wartość zamówienia. (W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
obowiązywać będzie zaoferowana przez Wykonawcę deklarowana cena jednostkowa 
brutto za 1 kWh, zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

http://www.igf.edu.pl/
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3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie 
energii elektrycznej dla zamówienia, określone  
w odpowiednich formularzach oferty. 

4. Jako wartość brutto sprzedaży energii elektrycznej dla każdej grupy taryfowej należy 
przyjąć iloczyn oferowanej ceny jednostkowej brutto (podanej  
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) i określonego przez Zamawiającego 
przewidywanego zużycia energii elektrycznej. Jako wartość brutto opłaty handlowej za 
sprzedaż energii elektrycznej należy przyjąć iloczyn opłaty handlowej za jeden miesiąc 
i określonego przez Zamawiającego okresu obowiązywania umowy. 

5. W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty 
niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich 
obowiązujących podatków. 

6. Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w 
Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy 
Ogólnych Warunków Umowy, które stanowią Załącznik nr 2  
do SIWZ. 

7. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN). Cenę jednostkową brutto za 1 
kWh należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, zaś pozostałe kwoty z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy 
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia podana  
w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

9. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiadające wartości faktycznego 
zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, będzie obliczane  
z uwzględnieniem iloczynu ilości zużytej energii elektrycznej ustalonej w oparciu  
o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i stawki za 1 kWh  
w kwocie brutto, określonej w ofercie Wykonawcy. 

10. Cena 1 kWh, zaoferowana w niniejszym postępowaniu, będzie stała przez cały okres 
realizacji zamówienia za wyjątkiem przypadków opisanych w Ogólnych Warunkach 
Umowy stanowiących Załącznik nr 2. 

11. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1221) dotyczące 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w 
niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 
Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7. 

13. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia  
19 marca 2004 r. Prawo celne (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 167 z późn. zm.), kalkuluje cenę 
oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli 
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złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności 
przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić  
do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat 
przywozowych (cło). 

 
Rozdział XIV 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną 
(łączną wartością brutto zamówienia dla przyjętego przewidywanego zużycia energii 
elektrycznej). 

2. Ocena punktowa złożonych ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
Wartość punktowa badanej oferty = ----------------------------------------------- x 100 pkt 

cena brutto badanej oferty 
 
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4. Dla każdej części zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym  
w ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane kryterium wyboru. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XV 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze  

dla poszczególnych części zamówienia, zobowiązani będą przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy uwzględniający postanowienia określone  
w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić projekt 
umowy bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako 
najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia, do zawarcia umowy w 
wyznaczonym terminie. Umowy zostaną zawarte w terminie określonym  
w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną, pod 
warunkiem zachowania terminów zawarcia umowy wskazanych  
przez Zamawiającego. 
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4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy w siedzibie 
Zamawiającego będą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie 
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
Rozdział XVI 

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

Rozdział XVII 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, stanowiącymi 

Załącznik nr 2 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących 

przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub przepisów regulujących obrót 
energii elektrycznej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie 
Umowy ulegają automatycznie zmianie 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 stanowiących 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; 

2) zmiany terminu realizacji Umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych 
od stron umowy, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc; 

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
5) niewydatkowana zostanie całość kwoty Umowy w okresie na jaki Umowa została 

zawarta, w tym przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony, jednak 
nie dłużej niż o 2 miesiące od upływu terminu określonego w ust. 2 Rozdziału IV. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona umowy 
zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek 
o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających  
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję  
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym  
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy  
do Zamawiającego. 



IBS PAN; F1-208-06/19;  str 21 z 37 

 
Rozdział XVIII 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje  
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wobec tego podwykonawcy 
oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wymagane w SIWZ. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 
o którym mowa Rozdziale VII ust. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

 
Rozdział XIX 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Systemowych 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01 – 452 Warszawa; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Badań Systemowych Polskiej 

Akademii Nauk jest Pan Michał Tuz,  e-mail:iod@ibspan.waw.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej 
Akademii Nauk (nr ref. sprawy: F1-208-06/19), prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
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ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe 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 Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących 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) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
c) 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; 

d) 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: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. 

 
Rozdział XX 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań 
Systemowych Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami i standardami ustalonymi 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 
z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem 
Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500), 
do  następujących obiektów Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk:  
siedziba Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 
6 w Warszawie; 
 
1. Termin realizacji umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji dostawy energii elektrycznej: począwszy od upływu 
dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia podpisania umowy lecz nie 
wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r. (procedura zgłoszenia zmiany sprzedawcy i 
zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD musi zostać zakończona 
przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy energii elektrycznej); 

2) Czas trwania realizacji dostawy energii elektrycznej: 24 miesiące (począwszy od 
upływu dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia podpisania umowy lecz 
nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.). 

2. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej IV. 
3. Zamawiający kwalifikuje się w zakresie dostawy energii do grupy taryfowej C. 
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 755 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze tej ustawy, oraz zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 

5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla miasta Warszawa jest innogy 
Stoen Operator Sp. z o.o. 

6. W chwili obecnej energia elektryczna dostarczana jest w ramach umowy zawartej z 
Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. 

7. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć przewidywane zużycie energii w kWh/rok: 
 
 

Grupa 
taryfowa 

Lokalizacja obiektu 
Przewidywane 

zużycie  energii 
(kWh/2 lata) 

Ilość pkt. 
zasilania 

C21 
całodobowa 

ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 

1000000 1 

 
8. Zaoferowane ceny muszą obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 
9. PPE: PL0000010144700000000000000003585, numer licznika 32289017, grupa 

taryfowa C21, zabezpieczenie 315A, moc umowna 110kW 
 
UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgqztm
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001025
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1. Zamawiający posiada odrębne umowy na dystrybucję energii elektrycznej. Wszystkie 
umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. 
Przedmiot postępowania obejmuje wyłącznie dostawę energii elektrycznej. 

2. Wykonawcom, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze  
dla poszczególnych części zamówienia, Zamawiający – niezwłocznie po 
zaakceptowaniu wzoru - udzieli stosownych pełnomocnictw (wg wzorów 
proponowanych przez wybranego Wykonawcę –niezwłocznie po podpisaniu 
umowy - i zatwierdzonych przez Zamawiającego), w tym pełnomocnictwa 
substytucyjnego oraz wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w celu 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz zgłoszenia umowy 
sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,  
w tym: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;  
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- wszelkie inne niezbędne informacje. 

3. Wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do usługi TPA (Third 
Party Access). 

4. Zamawiający nie przewiduje zmiany grup taryfowych i ilości przyłączy w trakcie 
obowiązywania umów zawartych w ramach prowadzonego postępowania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dla danej części 
zamówienia, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu projekt umowy. Projekt 
umowy nie może być sprzeczny z treścią oferty Wykonawcy i SIWZ  
oraz będzie zawierać postanowienia zawarte poniżej. W razie sprzeczności  
w zapisach przedstawionego przez Wykonawcę projektu umowy z przedstawionymi 
poniżej ogólnymi warunkami umowy, pierwszeństwo będą miały poniższe ogólne warunki 
umowy: 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk do obiektów wskazanych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Umowa będzie realizowana przez okres 24 miesiące (począwszy od upływu 
dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia podpisania umowy lecz nie 
wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.) lub do dnia wykorzystania maksymalnej 
wysokości zobowiązania Zamawiającego w zależności od tego, która okoliczność 
nastąpi wcześniej. Maksymalną wysokością zobowiązania Zamawiającego zawartą 
w umowie będzie maksymalna kwota przeznaczona przez Zamawiającego na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr 
…......................... z dnia….............................. wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego do którego podłączone są budynki Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do obiektu/obiektów 
…………………………………………(obiekt wskazany w Opisie Przedmiotu 
Zamówieni w zależności od wykonywanej części Zamówienia)  Zamawiającego za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

6. Standardy jakości obsługi Zamawiającego winny być zgodne z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.). 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, Zamawiającemu, na jego wniosek, przysługuje prawo do bonifikaty 
według stawek i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 
29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500). 

8. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dostawy energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych;  
2) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej; 
3) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego; 
4) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i 

udzielenia odpowiedzi na nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgqztm
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1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 
2) terminowego regulowania należności za dostarczoną energię elektryczną; 

11. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług dystrybucji przez cały 
okres trwania umowy dostawy energii elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy 
na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Operatorem 
Systemu Dystrybucji lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

12. Strony zobowiązują się do: 
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowo - rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 
mających wpływ na rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli 
prawidłowości wskazań układów pomiarowych. 

13. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie 
dostawy energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru i nie stanowi ono 
rozwiązania całej umowy chyba, ze przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie 
punkty poboru, na które została zawarta umowa.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe. 

15. Wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania uwzględnione są w cenie 
energii elektrycznej. 

16. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym z niniejszej umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików 
handlowych do Operatora Systemu Dystrybucji, przysługują Wykonawcy. 

17. Rozliczenia wszelkich należności wynikających z umowy mają odbywać się  
w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktycznego zużycia 
energii, z terminem płatności określonym przez Wykonawcę, nie krótszym jednak niż 
20 dni od daty wystawienia faktury VAT i 14 dni od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania przez 
Wykonawcę faktur szacunkowych. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur w 
postaci elektronicznej. Zamawiający wymaga, by dla każdej części niniejszego 
postępowania została wystawiona osobna faktura zbiorcza z rozbiciem na 
poszczególne punkty poboru energii.  

18. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie obciążał 
Zamawiającego odsetkami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

19. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) terminowego regulowania należności wynikających z zawartej umowy, 
2) umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy dokonania odczytów wskazań 

liczników oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów 
układu pomiarowo – rozliczeniowego, jak również do należących do niego 
elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie 
Zamawiającego, 

3) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zauważonych wadach  
lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym i o innych okolicznościach 
mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia  
za energię elektryczną, oraz o powstałych przerwach w dostarczeniu energii 
elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach. 

20. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji  
w zakresie stosowania umowy pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną). 



IBS PAN; F1-208-06/19;  str 27 z 37 

Załatwienie reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona 
(pisemnie). 

21. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy 
w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub przepisów regulujących obrót 
energii elektrycznej - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie 
Umowy ulegają automatycznie zmianie 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 stanowiących 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. 

2) zmiany terminu realizacji Umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych 
od stron umowy, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc. 

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony. 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom. 
5) niewydatkowana zostanie całość kwoty Umowy w okresie na jaki Umowa została 

zawarta, w tym przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony, jednak 
nie dłużej niż o 2 miesiące od upływu terminu określonego w ust. 2 Rozdziału IV 
SIWZ. 

22. Przewidywane szacunkowe ilości zamawianej energii wskazane w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (Załącznik nr 1) mają charakter jedynie orientacyjny i mogą ulec 
zmianie. Rzeczywista ilość dostarczanej energii zależeć będzie od faktycznych 
potrzeb Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. 

23. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, 
gdy  
1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął świadczenia dostaw 

energii lub zaprzestał świadczenia dostaw energii do punktów poboru, na które 
zawarta została umowa i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;  

2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 
nienależycie i nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie usunie 
stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania usługi dostawy energii 
elektrycznej.  

24. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich 
praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć  
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do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego. 

25. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy 
Prawo energetyczne.  

26. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy według siedziby Zamawiającego. 

27. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy; 
2) SIWZ. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 
 

OFERTA 
 
 
Ja (my), 

 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa 

 

REGON 
 

NIP 
 

Adres 

 
 
 
  

Nr telefonu 
 

 
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa 
energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii 
Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie (nr ref. sprawy: F1-208-06/19) i: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami  
i zasadami. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

4. Oferujemy realizację: 
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L.p. Wyszczególnienie 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
/w PLN/ 

Przewidywane 
zużycie 
energii 

elektrycznej  
w okresie 12 

miesięcy/ 
okres trwania 

umowy 

Wartość 
brutto  

/w PLN/1) 

A B C D 
E 

(C x D) 

1. 

Sprzedaż 
energii 
elektrycznej 
dla taryfy 
C21 
całodobowej 

Cena sprzedaży 
energii elektrycznej2) 

………….  
zł / 1 kWh 

1000000 kWh  

Opłata handlowa za 
sprzedaż energii 
elektrycznej3) 

…………...  
zł / miesiąc 

24 miesięcy  

Łączna wartość zamówienia brutto  

1)Wartości brutto muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2)Ceny jednostkowe za 1 kWh muszą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
3) Opłaty handlowe powinny zawierać wszystkie koszty i opłaty, w tym za obsługę rozliczenia, związane 
ze sprzedażą energii elektrycznej. W przypadku naliczania przez Wykonawcę opłaty handlowej tylko raz 
do danej taryfy, w pozostałych rubrykach dotyczących opłaty handlowej dla tej samej taryfy, Wykonawca 
powinien wpisać wartość „0” („zero”). 
4) Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu 
podając wyłącznie wartość netto.  

5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 
wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że ceny określone w pkt 4 będą obowiązywać przez cały okres 
trwania umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 9 załącznika nr 2 do SIWZ. 

7. Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy 
(począwszy od upływu dwudziestego pierwszego dnia liczonego od dnia 
podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.) lub do dnia 
wykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 
w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Umowy, stanowiącymi 
załącznik nr 2 do SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 
oferty, podpiszemy umowę uwzględniającą zapisy w nich zawarte, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem okresu 
związania ofertą. 

9. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług* 
Lub 
Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów  
i usług*: 

L.p. Nazwa towaru/usługi 
Wartość 

towaru/usługi netto 
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(bez podatku VAT) 

   
(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić ) 
Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku 
podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku: 

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- importu usług lub towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku 

rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy (tu: Wykonawcy) na nabywcę  
(tu: Zamawiającego). 
Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11  
do ustawy o podatku od towarów i usług, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone  
w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych 
mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie 
zobowiązany do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek 
pierwszy („nie będzie”).  

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.)* 
lub 
Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione 
oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*  
(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić) 

11. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* 
Lub 
następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 
 

Część przedmiotu 
zamówienia 
powierzana  

do wykonania 
podwykonawcy 

Określenie części 
zamówienia 

powierzanej do wykonania 
podwykonawcom  

(% lub w zł) 

Nazwa podwykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić ) 

12. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, nie polegamy na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów* 
Lub 
Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, 
polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*: 
…………………………………………………. 
(*niepotrzebne skreślić, a jeśli dotyczy – uzupełnić zapis) 



IBS PAN; F1-208-06/19;  str 32 z 37 

13. Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych prosimy zwrócić na następujące konto:2 
…………………………………………………………………………………………… 

14. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 10 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych3: 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu 
(lub odpowiednie odesłanie do 

dokumentu wymaganego w SIWZ 
np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 2 lit. a 

SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej 
i bezpłatnej bazy danych 

  

  

  

15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o 
wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem 
należy kierować do: 
Imię i nazwisko: ………………………………….. 
Adres do korespondencji:  
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Adres e-mail: ……………………………………… 

16. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania   
Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą: 

1) (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko).......................... 
2) (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko).......................... 

17. W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość 
zgłaszania awarii: 
1) mailem na adres: ……………………. . 
2) pisemnie na adres: …………………… 

18. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 
19. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 

1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

20. Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.  
21. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorstwem  w 

rozumieniu definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 124 
z 20.05.2003, s. 36). 
(*niepotrzebne skreślić) 

                                                 
2  Wypełnić gdy dotyczy 
3  Wypełnić gdy dotyczy. 



IBS PAN; F1-208-06/19;  str 33 z 37 

22. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.5 

 
 
 

 

 
.........................., dnia .............. ............................................... 

/Miejscowość, data/ /Podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy/ 

 

                                                 
4  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
5  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 

WYKONAWCA: 
 
...………………………………… 
...………………………………… 
           (nazwa, adres) 
 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
 podstawa do reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 
dotyczące warunków udziału w postępowaniu 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań Systemowych PAN 
(nr ref. sprawy: F1-208-06/19)” 

 
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).  
 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach  
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

.........................., dnia .............. ............................................... 
/Miejscowość, data/ /Podpis osoby (osób) upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 

WYKONAWCA: 
...………………………………… 
...………………………………… 
           (nazwa, adres) 

 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
 podstawa do reprezentacji)  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) 
dotyczące braku podstaw wykluczenia 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań Systemowych PAN (nr ref. sprawy: F1-208-06/19)” 

 
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 3) i pkt 8 ustawy. 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy*. Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………….…………………….……………** 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach  
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

 
.........................., dnia .............. ............................................... 

/Miejscowość, data/ /Podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy/ 

 
* Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”. 
** Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG.  
Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6  DO SIWZ 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Newelska 6 
01 – 447 Warszawa 

WYKONAWCA: 
...………………………………… 
...………………………………… 
           (nazwa, adres) 

 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
 podstawa do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Badań Systemowych PAN (nr ref. sprawy: F1-208-06/19)” 

Oświadczam, że: 
 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

 
* NALEŻĘ do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23   
  ustawy wraz z następującymi uczestnikami postępowania:  

1.  …………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………….………………………………… 

 
 

…......................., dnia .............. ............................................... 
/Miejscowość, data/ /Podpis osoby (osób) upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
 
 
* należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje 

 

 


