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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa Zamawiającego: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 
2. Adres: ul. Agrykola 1, Kod pocztowy: 00-460, Miejscowość: Warszawa, Województwo: mazowieckie. 
3. Telefon: (22) 50 60 024, faks: (22) 50 60 174. 
4. Godziny pracy: 830-1630 od poniedziałku do piątku,  
5. Adres strony internetowej:   http://www.lazienki-krolewskie.pl 
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 
b) strona internetowa http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip  
c) tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i nast. w zw.  
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579  
z późn. zm.,), zwanej dalej „Ustawą” z zastosowaniem przepisów dla postępowań o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej wydanych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Ustawy. 
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), zwane dalej zakupem energii elektrycznej,  
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”, oraz wykazem punktów i Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 
do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych 
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

5. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1.667.500 kWh. 
6. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący Zamawiającemu do 

porównania ofert. Zamawiający ma prawo do zmiany liczby (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru 
energii elektrycznej oraz ilości nabywanej ener gii, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu 
cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz niezależnie od 
ilości nabytej energii. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy 
(aneksu). 

7. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może zostać powierzona 

podwykonawcom; 
2) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia, zobowiązany 

jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie; 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/
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3) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 

4) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 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. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
09310000-5 – Elektryczność 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie dostawy energii w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy 

do dnia 31 grudnia 2019 r.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek 

z okoliczności, o których mowa w art. 24 pkt 12-23 Ustawy oraz na warunkach określonych w przepisach 
Ustawy. 

2. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171, ze zm.); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania 

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.  

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

Vb. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, oraz  
2) spełniają warunki udziału w niniejszym, postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
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posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania 
umowy; 

b) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki 
udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych  
w oświadczeniach i dokumentach. 

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
5. 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. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu – Zamawiający zaleca, aby oświadczenie zostało opracowane według wzorów 
dołączonych do SIWZ – Załącznik nr 3a i 3b.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa 
w ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.  

3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo  
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania w postępowaniu procedury odwróconej, o której mowa  
w art. 24aa Ustawy. 

5. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
wzywa Wykonawców do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:  

1) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną na nie mniej niż 200.000,00 złotych. 

2) 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; 

3) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy; 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik 

nr. 5 do SIWZ.  

7. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się  

o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie.  

8. 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, poprawienia 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.  

VIa. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do konkretnego 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. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności następujące 
informacje: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu  zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. 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 w swoim oświadczeniu informacje dotyczące tych podmiotów. 

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

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną. 
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VIb. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w podrozdziale VIb ust. 1 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

3. 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. 1 powyżej, 
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.  

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

 
VIc. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca, 

składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane 
własnoręcznym podpisem. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez 
Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

 
VId. WYJĄTEK OD OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 

1) wskaże Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). W takim przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów; 

2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. 
 

Uwaga: 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie 
informacji, czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy  
(z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) 
lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi 
dokumentacji). 
 

 

 



str. 7 z 28 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).  

2. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien 
uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz 
obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń. 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 VI niniejszej 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 winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: przetargi@lazienki-krolewskie.pl, a faksem  
na nr (+48 22) 50 60 174. 

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. 

7. 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 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej,  
na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w ust. 7 powyżej. 

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

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Chraniuk, 

adres e-mail: przetargi@lazienki-krolewskie.pl.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP 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. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy). 

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 

mailto:przetargi@lazienki-krolewskie.pl
mailto:m.golynska@lazienki-krolewskie.pl
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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. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik  

nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną 
cenę ofertową netto i brutto, cenę ofertową netto i brutto za poszczególne taryfy, zobowiązanie 
dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu gwarancji, doświadczenia,  warunków płatności, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 
istotnych postanowieniach umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała osoba do tego umocowana 
(pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik oraz wpis do rejestru z którego wynika kto jest 
upoważniony do reprezentacji). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wpis do rejestru należy złożyć w oryginale lub w formie 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 

3) w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem; 

4) oświadczenia wymienione i wymagane, wskazane w rozdziale VI. SIWZ. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. 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. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 
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„MUZEUM ŁAZIENKI KROLEWSKIE W WARSZAWIE 
ul. Agrykola 1 00-460 Warszawa 

Oferta w postępowaniu pn. ,, Zakup energii elektrycznej do wszystkich punktów  
na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” Znak 12/2018 

Nie otwierać przed dniem 04 maja 2018 r. godz. 12:15” 
 
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,  
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 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. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie  
ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
Ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna  
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, 
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty  
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany  
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 
 

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 zapisów w SIWZ 
należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym  
w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 
w tym zapisów istotnych postanowieniach umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 
00-460 Warszawa, budynek Podchorążówki, w Recepcji, pokój 045, nie później niż do dnia 04.05.2018 r., 
godz. 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. 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.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Podchorążówki w dniu 04.05.2018 r., 
 o godzinie 12:15 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę za całość realizacji zamówienia oraz poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym cen netto i brutto za każdą taryfę wyszczególnioną w formularzu ofertowym. 

2. Łączna cena ofertowa brutto powinna zostać wyliczona jako suma cen brutto za realizację ww. taryf 
wskazanych w formularzu ofertowym. 

3. Łączna cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem istotnych postanowieniach umowy określonym  
w niniejszej SIWZ. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić  
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 

2. Sposób obliczania wartości punktowej oferty. 

Oceny oferty dokonuje Komisja. 
 

1) Wartość punktowa kryterium nr 1 – „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru: 
 

CN 
C = -----------------------------------------  x 100pkt 

COB 
 
gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych ofercie 
CN – najniższa zaoferowana cena 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert jakim jest „Cena brutto”  
wynosi – 100 pkt. 
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 

 

3. 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 powyżej kryteria oceny ofert. 

4. CENA OFERTY jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 

opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek 

charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

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

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

jest w takiej sytuacji zobowiązany do wskazania Zamawiającemu okoliczności wpływających na wyżej 

wymienione obowiązki. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

 

XV.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z istotnymi postanowieniami, stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności określonych w § 14 Umowy. 
 

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

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 dla postępowań poniżej 
kwoty określonej w 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 zakupu energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566.) oraz w oparciu o przepisy 
wykonawcze do tej ustawy, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie do dnia 31 grudnia 2019r. to ok. 
1.667.500 kWh. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii  
w zakresie +, - 10% względem ilości kWh określonych powyżej. 

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ilości energii są szacunkowe i posiadają wyłącznie zastosowanie 

kalkulacyjne, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii  

w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Energia elektryczna 

powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do punktów 

poboru energii elektrycznej zgłosi właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartą  

z Wykonawcą umowę zakupu energii elektrycznej. 

Zamówienie obejmuje obiekty na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, do których Muzeum posiada tytuł 

prawny - akt notarialny Repertorium A nr 2666/96 z dnia 18.04.1996r. Muzeum posiada urządzenia 

pomiarowo-rozliczeniowe trójfazowe. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. 

Zamawiający wskazuje, iż Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, posiada grupy taryfowe C11, C12B 
oraz C21. 
 
Prognozy zużycia energii elektrycznej od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. : 
 
Obiekt I 
WSO - Oberża 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. -200 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        30 kW 
Moc umowna:                   30 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt II 
Ermitaż 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 10 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        30 kW 
Moc umowna:                   30 kW 
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Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt III 
Dawna Kuchnia Ermitażu 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 150 kWh 
Moc przyłączeniowa:        5 kW 
Moc umowna:                   5 kW 
Grupa Taryfowa                C 11 
 
Obiekt IV 
Dawna Kuchnia Ermitażu 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r -   150  kWh 
Moc przyłączeniowa          32 kW 
Moc umowna                     32 kW 
Grupa Taryfowa                 C 12B 
 
Obiekt V 
Dawna Kuchnia Ermitażu 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r -    4000  kWh 
Moc przyłączeniowa          24 kW 
Moc umowna                     24 kW 
Grupa Taryfowa                 C 11 
 
Obiekt VI 
Pałac Myślewicki, Pałac na Wyspie, Amfiteatr 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 370 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        160 kW 
Moc umowna:                   160 kW 
Grupa Taryfowa:               C 21 
 
Obiekt VII 
Folwark 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 390 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        49 kW 
Moc umowna:                   49 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt VIII 
Budka wartownika przy ul. Gagarina 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 8000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        5 kW 
Moc umowna:                   5 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt IX 
Podchorążówka I (strona północna) 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 100 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        55 kW 
Moc umowna:                   55 kW 
Grupa Taryfowa:               C 21 
 
Obiekt X 
Podchorążówka II (strona południowa) 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 32 000 kWh 
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Moc przyłączeniowa:        40 kW 
Moc umowna:                   40 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XI 
Szklarnia 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019r. – 59 700 kWh 
Moc przyłączeniowa:        36 kW 
Moc umowna:                   36 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XII 
Oświetlenie Świątyni Diany i pomnika Chopina 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 40 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        32 kW 
Moc umowna:                   32 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XIII 
Stara Pomarańczarnia 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 200 000 kWh 
Moc przyłączeniowa       200 kW 
Moc umowna:                 200 kW 
Grupa Taryfowa:             C 21 
 
Obiekt XIV 
Stara Pomarańczarnia zasilanie rezerwowe 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019r. – 340 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        150 kW 
Moc umowna:                   150kW 
Grupa Taryfowa:               C 21 
 
Obiekt XV 
Aleja Chińska 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 26 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        14 kW 
Moc umowna:                   14 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XVI 
Herbaciarnia 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. –    80 000  kWh 
Moc przyłączeniowa:        59 kW 
Moc umowna:                   59 kW 
Grupa Taryfowa:               C 21 
 
Obiekt XVII 
Oberża 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 40 000  kWh 
Moc przyłączeniowa:        30 kW 
Moc umowna:                   30 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
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Obiekt XVIII 
Koszary Kantonistów 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 32 500  kWh 
Moc przyłączeniowa:        36 kW 
Moc umowna:                   36 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XIX 
Fontanna 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. –5 000 kWh 
Moc przyłączeniowa:        15 kW 
Moc umowna:                    15 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
 
Obiekt XX 
Stajnie Kubickiego 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018/2019 r. – 30 000  kWh 
Moc przyłączeniowa:        40 kW 
Moc umowna:                   40 kW 
Grupa Taryfowa:               C 11 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
OFERTA 

 
Zamawiający: 
Muzeum Łazienki Królewskie 
ul. Agrykola 1 
00-460 Warszawa 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
na ,, Zakup energii elektrycznej do wszystkich punktów zlokalizowanych na terenie Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie”, znak: 12/2018 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….… 
……………..……………..………………………………………….……….……………….…………….. 
……………..……………..………………………………………….……….……………….…………….. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………….. 
……………..……………..………………………………………….……….……………….…………….. 
NIP: ………………………….. REGON:………………………………. KRS:………………………….. 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………… 
……………..……………..………………………………………….……….…………….…………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  
faks………………………………………………… 
e-mail……………………………………………… 
telefon:…………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….…………………………………….………………..  
……………..……………..………………………………………..….……….…………….…………….. 

 
B. CENA OFERTOWA  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie do dnia 31.12.2019 r. za 

wynagrodzeniem w kwocie:  NETTO: …………………… zł (słownie: ………………………………..……..…... 

………………………………………….……….zł) BRUTTO ………………………… zł (słownie: ………………………………. 

………………………………………………………………………….zł): 

Taryfa 
energii 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii  

 

Cena netto za 

energię 

elektryczną czynną 

całodobową za  

1  kWh 

 

Wartość netto 

 

VAT 

23% 

 
Wartość brutto 

C11 717.400 kWh     

C12B 100 kWh     

C21 950.000 kWh     

SUMA       
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C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodny z SIWZ  rozpoczęcie dostawy energii w 
ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnych 

postanowieniach umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 
zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych 

w istotnych postanowieniach umowy; 
6) należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorców TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić) 
7) realizację robót objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału 

podwykonawców/ z udziałem podwykonawców * 
 

Część zamówienia, którą zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

Wartość lub % części 
Zamówienia* 

    

*niepotrzebne skreślić  

F. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie 
umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej 
oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych 
lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej 
komunikacji. 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
jest ...........................e-mail: ………...………..……....….tel./fax: ………………………………… 

3) Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od _____ do 
_____* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

* (Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 

G. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 
pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
Zamawiający: 
Muzeum Łazienki Królewskie 
ul. Agrykola 1 
00-460 Warszawa 

Wykonawca: 
………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej  
do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”, znak: 12/2018 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 PZP określonych w SIWZ. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 
13-14, 16-20 lub przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 PZP określonych w SIWZ). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
        ………………………………………… 

(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
         ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Zamawiający: 
Muzeum Łazienki Królewskie 
ul. Agrykola 1 
00-460 Warszawa 

 
Wykonawca: 
……………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup energii elektrycznej  
do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”, znak: 12/2018 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w      …………..…………………………………………………..………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….…, w następującym zakresie: …… 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu).  

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
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§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z zakupem energii elektrycznej 

na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz w wydanych 

 na jej podstawie aktach wykonawczych.  

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) operator systemu dystrybucyjnego (dalej „OSD”) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 

b) umowa dystrybucyjna – umowa zawarta między Wykonawcą a OSD, określająca ich wzajemne prawa  

i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

c) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 

dany rodzaj odbioru; 

d) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta między Zamawiającym a OSD określająca 

prawa i obowiązki związane  ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania energii 

elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych; 

g) okres rozliczeniowy – okres między dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń  

do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD; 

h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.). 

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Opis Przedmiotu Zamówienia”(dalej „OPZ”), stanowiący 

załącznik nr 2 Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, 

jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 

zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach 

poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej do punktów poboru wskazanych przez 

Zamawiającego, 

b) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz parametrów technicznych 

energii elektrycznej, określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz w aktach wykonawczych lub 

innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

c) nieodpłatne udzielanie informacji o zasadach rozliczeń, 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 



str. 23 z 28 

d) całodobowe przyjmowanie od Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczanej energii pod nr tel. ___________________, 

e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Wykonawcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie 

później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej 

dla punktów poboru określonych w OPZ. 

4. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 

poboru określanych w OPZ szacuje się w wysokości 1.667.500 kWh.  

5. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej  

dla punktów poboru wymienionych w OPZ określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług 

dystrybucji zawartej między Zamawiającym a OSD. 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia 

odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w OPZ  

lub wskazań układów pomiarowych. 

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej  

w § 3 ust. 1 Umowy. 

8. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby Muzeum. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy. Zasady płatności wynagrodzenia 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi: _________ zł netto 

(słownie: ___________________zł), __________ zł brutto (słownie: ___________________zł), zgodnie z 

obowiązującą stawką podatku VAT. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny 

jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 Umowy, 

która wynosi: 

a) dla taryfy C11 __________zł/kWh netto (słownie: ___________________zł.); 

b) dla taryfy C12B __________zł/kWh netto (słownie: ___________________zł.); 

c) dla taryfy C21 __________zł/kWh netto (słownie: ___________________zł.). 

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1  nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej  

na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych 

 i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w  § 3 ust. 1 powyżej. Do wyliczonej należności 

Sprzedawca doliczy podatek VAT. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni  

od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD. 
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7. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 

jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust 2 pkt e Umowy. 

 

§ 4. 

Termin realizacji 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Rozpoczęcie nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru, nie objętego w OPZ lub dla punktu, w którym 

nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie 

zmiany załącznika nr 2 Umowy, bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w OPZ i nie stanowi ono rozwiązania całej 

Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w OPZ. 

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 

umów: 

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej między Zamawiającym a OSD, 

b) umowy dystrybucyjnej zawartej między Wykonawcą a OSD. 

6. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. a 

powyżej, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od 

momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

7. W każdym z przypadków określonych w § 4 ust. 5 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest uregulować 

zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy.  

 

§ 5. 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku  

z zawarciem i realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, a także  

do nieudostępniania tych informacji i innych pozyskanych w trakcie realizacji materiałów osobom trzecim 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem informacji jawnych z mocy prawa. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji publicznie dostępnych oraz tych, które były znane 

Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem 

jakiegokolwiek podmiotu. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie przekazaniu informacji na żądanie sądu, 

organu administracji lub innego uprawnionego podmiotu. Przekazanie powinno odbyć się przy 
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zachowaniu ośrodków ochrony informacji przed publicznym rozpowszechnieniem i po uprzednim 

poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia. 

§ 6. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową: 

1) osobiście w zakresie ___________________________, 

2) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:  

___________________________________________ . 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania Umowy przy 

udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy 

wymagającej pisemnego aneksu. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz kar umownych 

za prace w zakresie powierzonym do wykonania Podwykonawcom. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje  

on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

8. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% 

maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 15% 

maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie jest należna, jeśli opóźnienie wynika z okoliczności leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego. 

4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

 

 

 

§ 12. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć 

wpływ na wykonanie Umowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia. 

Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej, zdaniem Zamawiającego uniemożliwią Wykonawcy 

prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia  

od Umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy lub zaniecha realizacji Umowy lub jej 

części lub też realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający ma prawo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Umowy lub jej części, innej osobie na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3. W razie wad prawnych odpowiedniej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie uprawniony d 

o odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej 

Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek z jego części,  lub do żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym 

wypadku określonym w niniejszym ustępie Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia 

naprawienia szkody w pełnym zakresie, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej. 

 

§ 14. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy: 

1) w przypadku ograniczenia środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający – ograniczeniu 

ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy Umowy  i wynagrodzenie, 

2) w przypadku zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

3) dopuszcza się zmiany Umowy, których łączna wartość jest mniejsza od 10% wartości Umowy, 

4) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub stawki podatku akcyzowego lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa 

nakładających dodatkowe obowiązki na Wykonawcę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian, jeśli dotyczą one realizacji dodatkowych usług 

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach Umowy; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego; 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli zmiany, niezależnie od ich 

wartości, nie są istotne, 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zawarta jest w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku, gdy 

podpisy będą składane w różnych terminach Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego 

podpisu. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych roszczeń związanych z realizacją przedmiotu Umowy 

jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w Umowie. 

4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

5. Osoby do kontaktu: 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:____________________,  

nr tel. __________, e-mail: __________, 

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:  ____________________,  

nr tel. __________, e-mail __________. 

6. Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej Umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji 

postanowień niniejszej Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z 

przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy (np. dane teleadresowe, 

kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między Stronami), opracowane przez 

Strony Umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają zmiany Umowy. 

7. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w 

tym Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 

8. Umowę sporządzono w 2 (dwóch), jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 
Zamawiający: 
Muzeum Łazienki Królewskie 
ul. Agrykola 1 
00-460 Warszawa 

 
 

       ......................................., dn. .......................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
W odniesieniu do postępowania pn. ”Zakup energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie”, znak: 12/2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczam w imieniu Wykonawcy………………………….., że Wykonawca ten: 
 

 nie należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)1 

 

 należy do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty 
(podać nazwę i siedzibę)2: 

 ……………………………………. 
 ……………………………………. 
 ……………………………………. 
 
 
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych 
ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. 
ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy 
kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

 
 
 
 
 
…………………………………… 

 
Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 
 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę 
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę. 

2 j.w. 


