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1. Zamawiający
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa,
tel. (22) 839 48 13, (22) 839 94 51
e-mail: kierownik.administracji@jedynka.org

2. Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie zamówienia.
2.1 Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest
Bogusława Lenarcik – kierownik administracyjny
Nr do kontaktów: Sekretariat szkolny - tel/fax: prefix 22 839 48 13

3. Język

postępowania

oraz

sposób

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami.

3.1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3.2.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski

muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
3.3.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać

oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi,
pisemnie lub faksem (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4).
3.4.

Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których

Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem:
- złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;
- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy.
3.5.

Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia

oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
korespondencji faksem lub pisemnie.
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Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem,

3.6

ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji faksem lub
pisemnie.
3.7.

Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,

pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z
Wykonawcami, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ lub nr faksu.
4. Tryb udzielenia zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia
4.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze
zm.) zwanej dalej „ustawą”.
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy.
4.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
a)

w Biuletynie Zamówień Publicznych

b)

na stronie internetowej: http:// www.jedynka.org

c)

na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

5. Opis przedmiotu zamówienia.
5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków I Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego ul. Felińskiego
15., w tym :
5.1.1

Przyłącze: I
Nr licznika: 3240316
Adres/obiekt: 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15
Taryfa: C 21
Pobór Mocy: moc umowna 70 kW
Zakupiona ilość energii elektrycznej w 2012 roku: 116551,20 kWh
Przewidywana ilość energii elektrycznej w 2014 r.: 121551,20 kWh
strefa całodobowa

5.1.2. Przyłącze: II
Nr licznika: 1090126
Adres/obiekt: 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15
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Taryfa: C 21
Pobór Mocy: moc umowna 35 kW
Zakupiona ilość energii elektrycznej w 2012 roku: 53280,40 kWh
Przewidywana ilość energii elektrycznej w 2014 r. 55780,40 kWh
strefa całodobowa
5.1.3. Przyłącze III
Nr licznika: 1099203
Adres/obiekt: 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15
Taryfa: C 21
Pobór Mocy: moc umowna 35 kW
Zakupiona ilość energii elektrycznej w 2012 roku: 51035,70 kWh
Przewidywana ilość energii elektrycznej w 2014 r: 53535,70 kWh
strefa całodobowa
5.2 Łącznie przewidywana ilość energii elektrycznej w 2014 r.

dla wszystkich trzech

przyłączy określona została na 230867,3 kWh i na tę wartość powinna opiewać oferta
Wykonawcy.
5.3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień:
Kod CPV

Nomenklatura

09.31.00.00-5

Elektryczność

5.4. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w 2014 r. jest podane orientacyjnie i
służy jedynie obliczeniu i umożliwieniu porównania ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu. Rozliczenie będzie prowadzone na podstawie faktycznego zużycia
energii oraz wyliczone w oparciu o stawki podane w ofercie Wykonawcy.

6. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
7. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
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7.1 Ni podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
7.2 Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania również na podstawie przesłanki art. 24 ust.
2 pkt. 5) tj. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), złożą odrębne oferty, chyba że wykażą w złożonych ofertach, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w Postępowaniu.
7.3 Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 dotyczące:
7.3.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj.:
a.

posiadania aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną;
b. posiadania aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
(dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub umowy podpisanej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)
7.3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
7.3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
UWAGA: Wykonawca może wykazać się spełnianiem warunków określonych w pkt 7.3.2. i
7.3.3. polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu m.in. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w pkt.8 niniejszej SIWZ, dostarczonych przez Wykonawcę
wraz z ofertą.
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8. Dokumenty i oświadczenia Wymagane w postępowaniu
8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy oraz na podstawie art.24 ust.2
pkt.5 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24
ust.1 ustawy , zgodny z załącznikiem nr 2a do specyfikacji.
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.1.3. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz Listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej
8.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Wykonawca składa następujące dokumenty:
8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o treści
zgodnej z załącznikiem nr 2b do specyfikacji
8.2.2. Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
8.2.3. Aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (dotyczy Wykonawców będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o zawartej umowie

z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
(dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu – pisemne zobowiązanie
(w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) tego podmiotu do oddania
Wykonawcy zasobów wiedzy i doświadczenia na okres wykonania zamówienia;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1.2. oraz 8.2.2. i 8.2.3., mogą być przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (osobę, a jeśli jest to wymagane osoby, uprawnione do podpisania
oferty). Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1., 8.1.3. i 8.2.1. należy przedstawić
w formie oryginału.
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9. Oferta wspólna
9.1

Wykonawcy

występujący

wspólnie

ustanowią

jednego

z

Wykonawców

jako

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2 Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
powinny być załączone do oferty

Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z

oryginałem kopii pełnomocnictwa przez Pełnomocnika.
9.3 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z
Wykonawcą – Pełnomocnikiem.
9.4 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1. do 8.1.3. składa każdy z tych
wykonawców osobno.
9.5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 8.2.1 do 8.2.3, Wykonawcy mogą złożyć łącznie.

10. Wykonawcy Zagraniczni.
10.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie, 8.1.2., składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
10.2 Dokument, o którym mowa w pkt. 10.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1 zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku dokumentu, o których mowa w tym
punkcie, termin wystawienia tego dokumentu określony w pkt.10.2 stosuje się odpowiednio.
11 Zasady przygotowania oferty i sposób obliczenia ceny oferty

11.1.

Oferta musi zawierać co najmniej:

a) informacje wymagane w formularzu oferty, udostępnionym Wykonawcom w załączniku nr 1
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy, zgodny z zał. Nr 5 do SIWZ
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c) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wymagane niniejszą SIWZ;
d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy z
postępowania,
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.2 Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz formularzem
cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

cenę

brutto

(z podatkiem

VAT

obliczonym

zgodnie

z

przepisami

obowiązującymi w zakresie przedmiotu oferty) w PLN, obejmującą cenę za dostawę energii
elektrycznej w wymaganej przez Zamawiającego ilości.
11.3. Cena obliczana jest na podstawie formularza cenowego (załącznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji) poprzez podanie ceny netto za 1 kWh, podanie ilości kWh, podanie wartości
netto, stawki VAT, kwoty VAT, opłaty handlowej i ceny brutto. Następnie cena brutto za
zostaje wpisana do pozycji „razem brutto” i przeniesiona do formularza oferty.
11.4. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
11.5

Wszystkie ceny w Ofercie winny być podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie
Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej
odrzucenie.
11.6. Cena brutto Oferty podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres
obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji oraz obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Cena oferty jest ceną orientacyjną i służy jedynie umożliwieniu
wyliczenia i porównania cen ofert, natomiast rozliczenie będzie prowadzone w oparciu o
faktyczne zużycie energii wycenione przy zastosowaniu cen podanych w ofercie (formularzu
cenowym).
11.7 Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny np. na maszynie do pisania,
komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem.
11.8

Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę

(również te złożone na formularzach stanowiących wzory będące załącznikami do niniejszej
specyfikacji) muszą zostać podpisane zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumentem właściwym dla formy organizacyjnej lub
ustanowionego pełnomocnika
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11.9

W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty

musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
11.10 Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy pomocy korektora) w ofercie muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby uprawnione
11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
11.12 Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich
kart oferty. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za brak zachowania tego wymogu
przez Wykonawców.
11.13 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) i dołączone do oferty w tym samym
opakowaniu jednak wyodrębnione od pozostałych dokumentów stanowiących ofertę.
11.14 Wszelkie oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane w sposób
umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis.
12 Opakowanie oferty.
12.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem składania ofert.
12.2 Opakowanie powinno zostać oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone: nazwą
przedmiotu

zamówienia, numerem postępowania oraz zawierać co najmniej nazwę

Wykonawcy, adres (siedzibę), numer telefonu oraz numer faksu.
12.3 Opakowanie należy zaadresować i opatrzeć (opisać) według poniższego wzoru:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa,
Numer postępowania ZP/01/13
Oferta na dostawę energii elektrycznej do budynków I Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie ul. Felińskiego 15
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Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. 6 grudnia 2013 r. godz 1500
(godzina i data otwarcia ofert)

13 Wadium.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14 Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
14.2 Treść zapytania oraz odpowiedzi Zamawiający przekaże Wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści siwz, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych
warunków zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz zamieści na swojej witrynie
internetowej pod adresem http://www.jedynka.org wobec czego zwraca się do
wykonawców o szczególną staranność i monitorowanie witryny internetowej
Zamawiającego.
14.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ.
Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się integralną częścią SIWZ oraz
zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
a także

zostanie

zamieszczona

na

stronie

internetowej

pod

adresem:

http://www.jedynka.org
14.4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach.
W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców będą
podlegały nowemu terminowi - z wyłączeniem terminu składania wniosków o wyjaśnienie
SIWZ, bowiem zgodnie z art. 38 ust. 1 b ustawy przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na jego bieg.
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14.5 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie
internetowej: http://www.jedynka.org

15. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia będą odbywały się w PLN.
16 Miejsce i termin składania ofert
16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:
Oddziałami

I Liceum Ogólnokształcące z

Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie ul. Felińskiego 15 w

Sekretariacie Szkoły
16.2 Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2013 r. o godz. 14.30
16.3 W przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się
data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
16.4 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie i bez
otwierania.

17 Miejsce i termin otwarcia ofert
17.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: I Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami

Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie ul. Felińskiego 15 w

Sekretariacie Szkoły
17.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 15.00
18. Termin związania ofertą
18.1 Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
18.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o okres 60 dni.
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19.

Zmiana i wycofanie oferty

19.1Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
19.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź wycofaniu oferty powinno zostać
złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, iż na
opakowaniu (kopercie) Wykonawca zaznaczy dodatkowo „zmiana/wycofanie”.

20 Kryteria oceny ofert
20.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie
całego zamówienia – 100 %
20.2 Oferty oceniane będą według następującego wzoru:

(cena brutto oferty najkorzystniejszej : cena brutto oferty badanej) x 100
21 Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy oraz istotne
postanowienia umowy.

21.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego oddzielnym pismem.
21.2 Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
21.3 Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom. Wykonawca na
formularzu oferty potwierdza przyjęcie postanowień zawartych w załączniku nr 4 do
niniejszej specyfikacji.
21.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy wyłącznie na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w tym:
21.4.1 Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
1) wystąpienia niekorzystnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy których nie można
było przewidzieć, potwierdzonych przez Zamawiającego, uniemożliwiających realizację
dostawy w terminie.
22 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
22.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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23 Pouczenie o środkach ochrony prawnej

23.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.

24 Inne postanowienia
Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1074 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy.

25 Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego
zamówienia na zasadach określonych w art. 151a ustawy.

26 Wykaz załączników
Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi jej integralną część są:
a)

Formularz oferty – załącznik nr 1

b)

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie

art.24 ust.1 ustawy – załącznik nr 2a
c)

Wzór oświadczenia o o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –

załącznik nr 2b
d)

Oświadczenie/informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

e)

Wzór umowy – załącznik nr 4

f)

Formularz cenowy – załącznik nr 5
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich
wykonawców składających ofertę w przypadku podmiotu występującego samodzielnie
wypełnić tylko pozycję nr 1)
1 Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
z siedzibą: …………………………………………………………………………............................
……………………
………...........................................................................................................
2 Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
z siedzibą
………………………………………………………………………………...................…
………………………..................................................................................................................

dla Zamawiającego, którym jest
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. B. Limanowskiego ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa w
prowadzonym postępowaniu nr ZP/01/13 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego Dostawę energii elektrycznej do budynków I Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie
ul. Felińskiego 15 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę
łączną, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty:
Netto: ……………………………………. Stawka VAT ……… kwota VAT …………………….
Brutto:........................................
słownie złotych brutto:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia,
o których mowa w specyfikacji.
2. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas zrealizowany w terminie od dnia 01.01.2014 do
dnia 31.12.2014 roku.
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3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
4. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni. Termin ten rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Akceptujemy treść wzoru umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy
podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………
(wpisać zakres prac lub „nie dotyczy”)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..........................
7. Ofertę składamy na .......... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz
z załącznikami które stanowią:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

......................................, dn. .....................

...................................................................................................................
(Imię i nazwisko oraz podpis )
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Załącznik nr 2a do siwz
...................................
pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę energii elektrycznej do
budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
w Warszawie ul. Felińskiego 15. reprezentując wykonawcę (nazwa):
.................................................................................................................................................................
oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

.....................…………………...............................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 2b do siwz
...................................
pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę energii elektrycznej do
budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
w Warszawie ul. Felińskiego 15, reprezentując wykonawcę (nazwa):
.................................................................................................................................................................
oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)tzn.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.....................…………………...............................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 3 do siwz

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę energii elektrycznej do
budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w
Warszawie ul. Felińskiego 15, reprezentując wykonawcę (nazwa):
.........................................................................................................................................................
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*, co podmioty wymienione poniżej:
1.

……………………………………………………………………………………………………………..

2.

……………………………………………………………………………………………………………..

3.

……………………………………………………………………………………………………………..

4.

……………………………………………………………………………………………………………..

(w załączeniu pełna lista podmiotów należących do grupy kapitałowej)

.....................…………………...............................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ……..
zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B.
Limanowskiego ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa, NIP 525-14-57-662, Regon 010703219,
reprezentowanym przez:
1)

Aldonę Bałazińską – Lazur – Dyrektor Szkoły

zwanym dalej Kupującym
a
………………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym(ną) do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS , nr NIP , Regon
konto nr

, w banku

w imieniu którego na podstawie pełnomocnictw działają:
1)
2)
zwanym dalej Sprzedawcą
W treści Umowy Kupujący i Sprzedawca zwanymi są dalej również, każde z osobna Stroną, łącznie
Stronami.
Sprzedawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.
1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze
sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2.
Kupujący oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów/obiektu, do
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. Wykaz obiektów,
objętych niniejszą Umową, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
3.
Kupujący oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z
późn. zm., zwana dalej „Prawo energetyczne"), wraz z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
ustawy.
4.

Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną.
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5.
Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Sprzedaż odbywa
się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(zwanego dalej OSD), z którym Kupujący ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub
będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej na podstawie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
6. Pojęciom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie:
>OSD - przedsiębiorstwo energetyczne, wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
naOperatora Systemu Dystrybucyjnego;
> IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD określająca procedury i sposób
wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością
dystrybucyjną;
>Siła Wyższa - zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej
staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków.
§2
Postanowienia wstępne.
Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
1.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr
89, poz. 625, z późn. zm., zwana dalej „Prawo energetyczne"), wraz z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy.
2.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwana
dalej„Kodeks cywilny").
3.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r.,poz. 907 z późn. zm.).
4.

Zasady określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

5.

Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD.

6.
Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną OEE/
dniu……
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

z

późn.

zm.,wydana

w

§3
Zobowiązania Stron.
1.Sprzedawca zobowiązuje się do:
a)
sprzedaży energii elektrycznej do obiektu/ obiektów Kupującego, wymienionych w
załączniku nr 1, z zachowaniem wymagań określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy;
b)
zapewnienia Kupującemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej pobranej przez Kupującego w poszczególnych punktach poboru,
c)

bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
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d)
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania opłat za
sprzedaż energii elektrycznej,
e)

prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń.

2. Kupujący zobowiązuje się do:
a)

pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

b)
terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych z dostarczaniem tej energii.
3.Strony zobowiązują się do:
a)
niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za
energię;
b)
zapewnienia wzajemnego dostępu do danych i układu pomiarowo-rozliczeniowego, wglądu
do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli
prawidłowości wskazań tych układów,
c)
niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w stanie prawnym lub
innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.
§4
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.
1.
Sprzedawca w ramach niniejszej Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za
Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Kupującego. Bilansowanie
rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w
stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.
2.
Sprzedawca zwalnia Kupującego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na
energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.
3.
Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu standardy jakościowe obsługi zgodne z
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
4.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do
obiektów Kupującego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w
systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
5.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi
przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w
wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do
ww. ustawy.
§5
Cena energii elektrycznej
Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto:

zł (słownie:

złotych 00/100).
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§6
Rozliczenia i Płatności
1.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2.
Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie
odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
4.
Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Sprzedawcę na Nabywcę oraz właściwego dla danego obiektu Płatnika:
4.1
Nabywca: Miasto Stołecznie Warszawa, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. B. Limanowskiego ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, NIP 525-14-57-662,
4.2
Płatnik: Miasto Stołeczne Warszawa – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. B. Limanowskiego ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, NIP 525-14-57-662
5.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14
dni od otrzymania przez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego
6.
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury na konto …………………………. Za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia rachunku Kupującego.
7.
Do każdej faktury Sprzedawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej
pobranej w poszczególnych przyłączach oraz wysokości należności z tego tytułu.
8.
W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo rozliczeniowego
wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Kupującym a OSD z powodu
awarii tego układu, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o zużycie energii elektrycznej
szacowane na podstawie uśrednionych wskazań z okresów poprzedzających awarię.
9.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię
Sprzedawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.
10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
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§7
Wstrzymanie sprzedaży energii
1.
Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Kupujący zwleka z zapłatą
za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego w § 6
ust. 6, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
2.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedawcy.
3.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Sprzedawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.
4.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Kupującego warunków umowy oraz
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
§8
Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy
1.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2014 r. do dnia
31.12.2014r., lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 Umowy, jednakże wchodzi w życie w
zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych.
2.
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na
inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest
energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
4.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
5.
Kupujący ma prawo do rezygnacji z punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 w
przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku
zamknięcia lub likwidacji obiektu.
§9
Postanowienia końcowe
1.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo zamówień publicznych,
Kodeks cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
2.
W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie
zmianie postanowienia niniejszej Umowy.
3.
Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić
wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
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4.
Strony zastrzegają możliwość objęcia niniejszą Umową nowego punktu poboru, jak również
zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru, na podstawie
pisemnego oświadczenia Kupującego. Kupujący może dokonać zmian grup taryfowych dla
poszczególnych punktów poboru lub dodać nowe punkty poboru jedynie w obrębie tych grup
taryfowych i według tych stawek, jakie zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 3 do Umowy.
5.
Wszelkie kwestie sporne powstałe w związku z niniejszą Umową Strony będą rozwiązywać w
drodze negocjacji. W razie niepowodzenia, kwestie takie będą poddane rozstrzygnięciom Sądu
Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Siedziba sądu znajduje się w
Warszawie, językiem obowiązującym będzie język polski.
6.
Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym
idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
§ 10
Podpisy
1.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Sprzedawcy i dwa dla Kupującego.
2.

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1- Lista obiektów Kupującego objętych niniejszą Umową;
Załącznik nr 2 - formularz cenowy.

Kupujący

Sprzedający
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Załącznik nr 5 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
W wariancie dla odbiorcy końcowego (cena zawiera aktualne obowiązujące kolory oraz podatek akcyzowy)

Przedmiot zamówienia

Ilość punktów
poboru

Ilość energii za 12
m-cy w okresie od
1.01.2014 do
31.12.2014

Energia
elektryczna

2

Taryfa C21

3

3

Wartość brutto
poz.3x poz.4

[kWh]

[szt.]

1

Cena
jednostkowa
energii brutto

[zł/kWh]

4

[zł]

5

Opłata handlowa
za obsługę
rozliczenia
energii czynnej

[zł/m-c/p kt]

Wartość brutto
poz. 5+(2x poz.6x12)

[zł]

7

6

230.867,3
Suma

........................., dn. .....................

.....................................................................................
Podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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