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udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
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PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.
93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,
01-824 Warszawa, tel. (22) 56 89 101, (22) 56 89 113, fax (22) 864-59-52, adres strony internetowej:
www.opsbielany.waw.pl e-mail: przetarg(a>opsbielanv.waw.pl
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego - art. 39 i następne Ustawy Pzp.
§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do
następujących obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w
Warszawie w roku 2013:
- ul. Przybyszewskiego 80/82
- ul. Przybyszewskiego 80/82
- ul. Wrzeciono 5A
- ul. Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki)
Wielkość zamówienia:

Lokalizacja obiektu
Przybyszewskiego
80/82
Przybyszewskiego
80/82
Al. Zjednoczenia 13
(2 liczniki)
Wrzeciono 5A
RAZEM:

Szacunkowe
zapotrzebowanie na
energię elektryczną w
okresie realizacji
zamówienia (kWh)
50 400

C21 (układ 3 fazowy)

48 000

C l i (układ 3 fazowy)

40 kW

8 000

C l i (układ 3 fazowy)

2 x 12 kW

12 000
118 400

C l i (układ 3 fazowy)

20 kW

Dotychczasowa
grupa taryfowa

Dotychczasowa
moc
przyłączeniowa
obiektu (kW)
65 kW

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania
umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej
dla poszczególnych budynków - z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie
większa niż 140 000 kWh.
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3. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
- 65300000-6 - Przesył energii elektrycznej.
§ 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
Termin realizacji zamówienia przewidziany został na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2013r.
2.
Zamówienie może być zakończone przed dniem 31.12.2013r. w przypadku wyczerpania kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.
§5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie
obrotu energią elektryczną oraz posiadać uprawnienia dotyczące dystrybucji energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy
energii elektrycznej i/lub jej dystrybucję o wartości min. 60.000,00 zł brutto oraz
udokumentuje należyte wykonanie tych usług.
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.
Oprócz spełniania wymagań określonych w niniejszym SIWZ na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ustawy Pzp.
4.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w
ust. 4.
7.
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 4, została wybrana, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
8.
Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą
grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
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9.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6.

udziału

w

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, których opis sposobu oceny został dokonany w § 5 ust. 1 SIWZ, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ;
2)
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
3)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ;
2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4
do SIWZ;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w
oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4)
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w
oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
5)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę;
6)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę;
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7)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w § 5 polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) § 6 ust. 2 pkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)
§ 6 ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) pppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe dokumenty, o których
mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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9.
10.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, emailem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1)
w zakresie przedmiotu zamówienia p. Andrzej Deres tel. (22) 5689142, pokój nr 43,
III piętro, siedziba OPS,
2)
w zakresie procedury i dokumentacji p. Katarzyna Bancerz, tel. (22) 5689113, pokój
45, III piętro, siedziba OPS.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie SIWZ.
5. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkami określonymi w art.
38 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na
stronie internetowej.
8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
§ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminuskładania ofert.
§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi
odpowiadać treści zawartej w jego wzorze.
2.
Do formularza oferty należy załączyć oprócz dokumentów wymienionych w formularzu oferty
również dokumenty wymienione w § 6 niniejszej specyfikacji.
3.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
4.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
6.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przyużyciu techniki
pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis
itp.).
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w
załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania
oferty.
Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją
stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, że
pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w
swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną
część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną
tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu
oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ".
Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą
wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz dopiskiem „Oferta
przetargowa. Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert".
Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej
rozpakowanie w kancelarii ogólnej nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie
zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Miejscem składania ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.
2.
Terminem składania ofert jest dzień 22.03.2013 r. godzina 12:00.
3.
Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, III piętro, pokój nr 45.
4.
Terminem otwarcia ofert jest dzień 22.03.2013 r. godzina 12:15.
§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Wykonawca wypełni formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ podając cenę
realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz cenę za każdą pozycję składową.
2.
Podana cena winna zostać obliczona w oparciu o wszelkie informacje zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji
zamówienia, w tym podatek VAT - jeśli występuje.
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4.

Cena powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru
najkorzystniejszej oferty będzie cena (100% kryterium).
pn

Cmin

ę

2.
3.

xioopkt

Pn ' Punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Cn - cena w badanej ofercie

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w
SIWZ i zaproponuje najniższą cenę.
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.

§ 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
podpisania umowy.
2.
Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wówczas Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania najpóźniej z
dniem podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1)
Dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej wykonawcy (NIP)
2)
Dokument o nadaniu numeru REGON;
3)
Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza podwierzyć Podwykonawcom
wraz z umową regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą
załącznik 6 do SIWZ.
§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
§ 16. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZALICZEK NA
POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy.
§ 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią
załącznik nr 2 do SIWZ.
§ 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych
w dziale VI ustawy Pzp.
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§ 19. OPIS CZĘŚCI
CZĘŚCIOWYCH
Nie dotyczy.

ZAMÓWIENIA,

JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

SKŁADANIE

OFERT

§ 20. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.
§ 21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67
ust. 1 pkt 7 Pzp - do 20% wartości zamówienia podstawowego.
§ 22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
Nie dotyczy.
§23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Adres e-mail: przetarg(5)opsbielanv. waw.pl
§ 24. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich.
§ 25. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
Nie dotyczy.
§ 26. INFORMACJA O WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Nie dotyczy.
§ 27. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP.
Nie dotyczy.
§ 28. ŻĄDANIE WSKAZANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZONE ZOSTANIE
PODWYKONAWCOM.
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcom poprzez wypełnienie załącznika 6 do SIWZ.
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§ 29. ZAŁĄCZNIKI
1.

Z a łą c z n ik n r 1 - W z ó r fo rm u la rza o fe rto w e g o .

2.

Z a łą c z n ik n r 2 - Isto tn e p o sta n o w ie n ia u m o w y .

3.

Z a łą c z n ik nr 3 - O ś w ia d c z e n ie o s p e łn ia n iu w a ru n k ó w u d zia łu w p o stę p o w a n iu .

4.

Z a łą c z n ik n r 4 - O ś w ia d c z e n ie o b raku p o d s ta w do w y k lu c ze n ia .

5.

Z a łą c z n ik n r 5 - W y k a z w y k o n a n y c h lub w y k o n y w a n y c h d o sta w .

6.

Z a łą c z n ik n r 6 - W y k a z c zę śc i z a m ó w ie n ia , któ re W y k o n a w c a z a m ie rza p o w ie rz y ć
podw ykonaw com .
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ZAŁĄCZNIK 1
SIWZ OPS 5.P/2013
j d n ia ____________ r.

Pieczęć w ykonaw cy(ów )
O środek Pom ocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y
ul. Przybyszew skiego 80/82
0 1 -8 2 4 W arszaw a
FO RM U LARZ O FERTY
1. Ja,
Imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu

na rzecz w ykonaw cy

Pełna nazwa
REGON
NIP
Adres
Telefon/faks
Telefon kom.
E-mail:
Składając ofertę w postępow aniu prow adzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisam i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam ów ień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.), którego przedm iotem jest kom pleksow a dostawa energii elektrycznej i św iadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y w
roku 2013 ośw iadczam , że oferuję realizację przedm iotu zam ów ienia, zgodnie z w arunkam i i postanow ieniam i
zawartym i w specyfikacji istotnych w arunków zam ów ienia
za
cenę
brutto
całości
przedmiotu
zam ów ienia
.................................
zł (słow nie
złotych:
......................................................................................), w tym : podatek V A T .................................. zł w e d łu g .......% stawki
Kalkulacja w skazanej ceny przedstaw iona została poniżej w tabeli:
1) lokalizacja ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszaw a
Grupa taryfow a: C21
Moc przyłączeniow a: 65 kW __________ ___________________________________ ___________________ ______________
jednostkowa Wartość
netto Wartość brutto
Ilość (kwh lub Cena
Nazwa opłaty
(poz. 4 x %VAT)
(poz. 2x3)
miesiące)
netto (w zł)
4.
5.
2.
3.
1.
Energia elektryczna czynna - [kwh]
Opłata handlowa - [zł/m-c]

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)
Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

50 400
10 miesięcy

10 miesięcy
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2) lokalizacja ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszawa
Grupa taryfow a: C l i
Moc przyłączeniow a: 40 kW_______________________
Ilość (kwh lub
Nazwa opłaty
miesiące)
2.
1.
Energia elektryczna czynna - [kWh]
Opłata handlowa - [zł/m-c]

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość
(poz. 2x3)
4.

netto

Wartość
(poz. 2x3)
4.

netto

Wartość
(poz. 2 x3 )
4.

netto

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

48 000
10 miesięcy

10 miesięcy

Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

3) lokalizacja Al. Zjednoczenia 13, W arszaw a, dwa liczniki
Grupa taryfow a: C l i
Moc przyłączeniow a: 2 x 12 kW_______ _______________
jednostkowa
Ilość (kwh lub Cena
Nazwa opłaty
miesiące)
netto (w zł)
2.
1.
3.
Energia elektryczna czynna - [kWh]
Opłata handlowa - (zł/m-c)

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

8000
10 miesięcy

10 miesięcy

Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

4) lokalizacja ul. W rzeciono 5A, W arszaw a
Grupa taryfow a: C l i
Moc przyłączeniow a: 20 kW_____________
Ilość (kwh lub
Nazwa opłaty
miesiące)
1.
Energia elektryczna czynna - [kWh]
Opłata handlowa - [zł/m-c]

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)

2.
12 000
10 miesięcy

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

10 miesięcy

Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

3. Oferuję realizację przedm iotu zam ów ienia na w arunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji istotnych
w arunków zam ów ienia.
4. O św iadczam , że w cenie oferty zostały uw zględnione w szystkie koszty w ykonania zam ów ienia i realizacji
przyszłego św iadczenia um ownego.
5. Zapoznałem się z w arunkam i um owy i nie w noszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru
mojej oferty podpiszę um owę na w arunkach nie mniej korzystnych dla Zam aw iającego w term inie
zaproponow anym przez Zam aw iającego nie później jednak niż do końca okresu zw iązania ofertą.
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6. Ośw iadczam że 1:
a) posiadam y aktualną koncesję na prow adzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej, w ydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy W ykonaw ców będących
w łaścicielam i sieci dystrybucyjnej), lub
b) posiadam y zaw artą um owę o ośw iadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym
O peratorem System u D ystrybucyjnego, t j . ' ...................... , n r ...................... z d n ia ........................ , zaw artą na
o k r e s .........................., lub
c) zobow iązujem y się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia dostaw y energii elektrycznej czynnej,
um owę o św iadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym Operatorem System u
D ystrybucyjnego, tj.3 .......................
7. O św iadczam , że jestem zw iązany ofertą na okres 30 dni od upływu term inu składania ofert.
8. Zostałem poinform ow any, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustaw y Prawo zam ów ień publicznych, przed
upływem term inu składania ofert w ydzielić z oferty inform acje stanow iące tajem nicę przedsiębiorstw a
w rozum ieniu przepisów o zw alczaniu nieuczciw ej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych inform acji, aby
nie były one udostępnione innym uczestnikom postępow ania.
9. 4O św iadczam , iż nie należę do grupy kapitałow ej (przez grupę kapitałow ą rozum ie się przez to w szystkich
przedsiębiorców , którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę) w rozum ieniu art. 4 pkt 14) ustaw y z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsum entów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) / O św iadczam , iż należę do grupy kapitałow ej
(przez grupę kapitałow ą rozum ie się przez to w szystkich przedsiębiorców , którzy są kontrolow ani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę) w rozum ieniu art.
4 pkt 14) ustaw y z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsum entów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.) i ośw iadczam , że do tej sam ej grupy kapitałow ej należą następujące podm ioty
10. Na kom plet załączników do oferty składają się (należy w pisać nazwę i oznaczenie załączanego dokum entu):
Lp.

Nazwa dokum entu

Nr strony w
ofercie

O fertę złożono n a .................kolejno ponum erow anych stronach.

(Podpis w ykonaw cy lub osoby upow ażnionej)

1Niepotrzebne skreślić
2 Należy podać nazwę, numer umowy i datę umowy.
3 Należy podać nazwę.
4 Niepotrzebne skreślić. Wskazując, iż należy się do grupy kapitałowej należy podać nazwy pozostałych podmiotów należących do tej grupy.
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zawarta d n ia .............................. w W arszaw ie, pom iędzy:
Ośrodkiem Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y z siedzibą w W arszaw ie przy
ul. Przybyszew skiego 80/82, 01-824 W arszaw a, NIP 118-09-35-660, REGON 010843854, reprezentow anym
przez:
zwanym dalej Zam aw iającym ,
a
reprezentow anym przez:.................................................................................................
Zwanym dalej W ykonaw cą,
w związku z przeprow adzonym postępow aniem o zam ów ienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
prow adzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam ów ień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na kom pleksow ą dostaw ę energii elektrycznej i św iadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y w
roku 2013 o następującej treści:

I. Przedm iot um ow y i postanow ienia ogólne.
1.

2.

3.

Przedm iotem Um owy jest sprzedaż energii elektrycznej przez W ykonaw cę oraz sprzedaż usług
dystrybucyjnych św iadczonych za pośrednictw em O peratora System u D ystrybucyjnego na potrzeby
Zam aw iającego do obiektów Ośrodka Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszaw y w W arszaw ie:
- ul. Przybyszew skiego 80/82
- ul. Przybyszew skiego 80/82
- ul. W rzeciono 5A
- ul. Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki)
Sprzedaż energii elektrycznej i św iadczenie usług dystrybucji odbyw ać się będzie na zasadach określonych
w ustaw ie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 zzm .),
w ydanych na jej podstaw ie aktach w ykonaw czych, oraz zgodnie zasadam i określonym i w koncesjach, a
także zgodnie z w arunkam i określonym i w Taryfie Sprzedaw cy, Taryfie O peratora System u
D ystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, które Zam aw iający otrzym a
w dniu podpisania um owy.
Pojęciom użytym w Um owie nadaje się następujące brzm ienie:
1) OSD - O perator System u D ystrybucyjnego - przedsiębiorstw o energetyczne zajm ujące się
św iadczeniem usług dystrybucyjnych do obiektów Zam aw iającego;
2) Generalna Um owa Dystrybucyjna - um owa zawarta pom iędzy W ykonaw cą a OSD określająca ich
w zajem ne prawa i obow iązki zw iązane ze św iadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji
niniejszej Um owy;
3) IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD określająca procedury i sposób
w ykonyw ania czynności zw iązanych z ruchem sieciow ym , eksploatacją sieci i działalnością
dystrybucyjną;
4) Taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz w arunków ich stosow ania, przygotow any przez Sprzedaw cę lub
OSD, w prow adzony w życie zgodnie z przepisam i Prawa energetycznego;
5) Punkt poboru - m iejsce dostarczania energii elektrycznej;
6) Okres rozliczeniow y - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pom iarow ych następuje
rozliczenie zużytej energii elektrycznej;
7) Bilansow anie handlow e - zgłaszanie operatorowi system u dystrybucyjnego przez podm iot
odpow iedzialny za bilansow anie handlow e do realizacji um ów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez użytkow ników system u i prow adzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczyw istej ilości
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i w ielkości określonych w tych um owach dla każdego
okresu rozliczeniow ego;
8) Sita Wyższa - nadzw yczajne zdarzenie zew nętrzne niezależne od woli Stron Um owy;
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Pozostałe pojęcia, nie zdefiniow ane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w taryfie sprzedaw cy lub
taryfie OSD, ustaw ie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktach w ykonaw czych do tej
ustawy, jak również w IR iESD
4.

5.

W ykonaw ca
ośw iadcza, że posiada aktualną
koncesję na obrót energią elektryczną nr
.................................................. w ydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O peratorem System u
D ystrybucyjnego (OSD) jest przedsiębiorstw o energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii
elektrycznej, w yznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do pełnienia funkcji OSD na obszarze,
na którym znajduje się m iejsce dostarczania energii elektrycznej do Zam aw iającego, w skazane w Umowie.
W rozum ieniu niniejszej Um owy jest n im ..................
Zam aw iający ośw iadcza, że dysponuje tytułem praw nym do korzystania z obiektu, do którego ma być
dostarczana energia elektryczna na podstaw ie niniejszej Umowy.

II. Zobow iązanie stron um owy.
1.

2.

3.

4.

W ykonaw ca zobow iązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachow aniem obow iązujących standardów jakościow ych, określonych
w obow iązujących przepisach w ykonaw czych w ydanych na podstaw ie ustaw y z dnia 10 kw ietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
2) przestrzegania obow iązujących przepisów w sprawie w arunków pobierania opłat za sprzedaż energii
elektrycznej,
3) prow adzenia ewidencji w płat należności zapew niającej popraw ność rozliczeń.
W ykonaw ca zobow iązuje się zapew nić św iadczenie usług dystrybucji przez OSD na rzecz Zam aw iającego.
Usługi dystrybucji św iadczone przez OSD obejm ują:
1) dostarczanie energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w pkt I. ust. 1;
2) dotrzym anie standardów jakościow ych i niezaw odności dostarczanej energii elektrycznej na
w arunkach określonych w niniejszej Umowie;
3) udostępnianie danych pom iarow o-rozliczeniow ych Zam aw iającem u w postaci zapisów na fakturach;
Zam aw iający zobow iązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obow iązującym i przepisam i prawa i w arunkam i Umowy;
2) term inow ego regulow ania należności za zakupioną energię elektryczną i św iadczone usługi
dystrybucji;
3)
um ożliw ienia przedstaw icielom W ykonaw cy lub OSD dokonyw ania odczytów wskazań liczników oraz
dostępu, w raz z niezbędnym sprzętem , do w szystkich elem entów układu pom iarow o-rozliczeniow ego,
jak również do należących do niego elem entów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w
obiekcie Zam aw iającego.
Strony zobow iązują się do niezw łocznego w zajem nego inform ow ania się o zauw ażonych w adach lub
usterkach w układzie pom iarow o-rozliczeniow ym oraz innych okolicznościach m ających w pływ na
rozliczenia za energię elektryczną.

III. Zasady w ykonyw ania um owy.
1.
2.
3.

4.

W ykonaw ca zobow iązuje się do pełnienia funkcji podm iotu odpow iedzialnego za bilansow anie handlow e
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej um owy.
Koszty w ynikające z dokonania bilansow ania uw zględnione są w cenie energii elektrycznej.
W ykonaw ca zobow iązuje się zapew nić Zam aw iającem u standardy jakościow e obsługi zgodne
zo b o w iązu jącym i przepisam i w ykonaw czym i w ydanym i na podstaw ie ustaw y z dnia 10 kw ietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
W przypadku niedotrzym ania jakościow ych standardów obsługi Zam aw iającem u przysługuje prawo
bonifikaty w edług staw ek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w
spraw ie szczegółow ych zasad kształtow ania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. Nr 189, poz. 1126) lub w każdym później w ydanym akcie praw nym dotyczącym jakościow ych
standardów obsługi.
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5.

6.

W ykonaw ca zobow iązuje się zapew nić następujące standardy jakości obsługi Zam aw iającem u w zakresie
św iadczenia usług dystrybucji:
1) przyjm ow anie od Zam aw iającego, w godzinach urzędow ania, w e w szystkich jednostkach
organizacyjnych W ykonaw cy w niosków , zgłoszeń i reklam acji od O dbiorców dotyczących dostarczania
energii elektrycznej;
2) bezzw łocznego przystąpienia do usuw ania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spow odow anych niepraw idłow ą pracą sieci;
3) pow iadam ianie Zam aw iającego o term inach i czasie planow anych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej.
Strony ustalają, że czas trw ania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do O biektów nie może
przekroczyć dopuszczalnego czasu określonego w Rozporządzeniu M inistra Gospodarki z dnia
4 maja 2007 r. w spraw ie szczegółow ych w arunków funkcjonow ania system u elektroenergetycznego (Dz.U.
Nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
W przypadku przekroczenia czasu trw ania przerw określonych powyżej Zam aw iającem u przysługuje prawo
bonifikaty w edług staw ek określonych w Rozporządzeniu M inistra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w
spraw ie szczegółow ych zasad kształtow ania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. Nr 189, poz. 1126).

IV. Ograniczenia w w ykonyw aniu um ow y.
1.

2.

3.
4.

Dopuszcza się ograniczenia w w ykonyw aniu niniejszej um owy w przypadkach w ystąpienia:
1) Siły W yższej, przez okres jej trw ania i usuw ania jej skutków , przy czym za Siłę W yższą uważa się
zdarzenie nagłe i nieprzew idyw alne lub takie, którem u z zachow aniem najw yższej staranności nie dało
się zapobiec lub zniw eczyć jego skutków , a w szczególności: powódź, w yładow anie atm osferyczne,
pożar, poryw isty w iatr, szadź, strajk generalny, wojna, akty sabotażu, akty w ładzy państw owej;
2) przerw w zasilaniu trw ających przez okres dłuższy niż dopuszczony standardam i jakościow ym i energii
elektrycznej, spow odow anych przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące w łasnością Kupującego
lub OSD;
3) awarii w system ie lub awarii sieciowej w yw ołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące
w łasnością Zam aw iającego;
4) zagrożenia życia, zagrożenia dla zdrow ia ludzkiego albo środow iska;
5) dopuszczalnych przerw planowych, określonych w odrębnych przepisach, o których Zam aw iający
został poinform ow any zgodnie ze standardam i jakościow ym i;
6) krótkotrw ałych przerw lub w ahań napięcia w ynikających z działania autom atyki sieciow ej,
7) nielegalnego poboru energii elektrycznej przez Zam aw iającego;
Dopuszcza się rów nież ograniczenie w dostaw ach energii elektrycznej w przypadkach przew idzianych w
Prawie energetycznym oraz ograniczeń w prow adzanych na podstaw ie przepisów pow szechnie
obow iązujących na w ypadek niedoboru m ocy w Krajowym System ie Energetycznym .
W ykonaw ca nie ponosi odpow iedzialności za ograniczenia w w ykonaniu Um owy w przypadkach
przew idzianych w niniejszym paragrafie.
W innych przypadkach niż określone w Taryfie i w Um owie, odpow iedzialność Stron z tytułu realizacji
niniejszej Um owy ograniczona jest do rzeczyw istych szkód, z w yłączeniem utraconych korzyści.

V. W ielkość zużycia energii i zasady iei bilansow ania.
1.

Planow ana w ysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trw ania um owy dla poszczególnych punktów
poboru w ynosi:
- ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszaw a - 50 400 kWh,
- ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszaw a - 48 000 kWh,
- Al. Zjednoczenia 13, W arszaw a (2 liczniki) - 8 000 kWh,
- ul. W rzeciono 5A, W arszaw a -1 2 000 kWh
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2.

3.

Ew entualna zm iana (wzrost lub spadek) planow anego zużycia nie będzie skutkow ała dodatkow ym i
kosztam i dla Zam aw iającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii, w g cen i zasad
określonych w dokum entacji przetargowej
W ykonaw ca dokonyw ać będzie bilansow ania handlow ego energii zakupionej przez Zam aw iającego.

4.

Koszty w ynikające z dokonania bilansow ania uw zględnione są w cenie zakupionej energii elektrycznej.

VI.

Zasady rozliczeń.

1.

Rozliczanie i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną, św iadczone usługi dystrybucji, odbyw ać
się będą w m iesięcznych okresach rozliczeniow ych, na zasadach określonych w Um owie.
Sprzedaw ana energia elektryczna będzie rozliczana w edług ceny jednostkow ej energii elektrycznej,
w skazanej w ofercie W ykonaw cy, która wynosi dla:

2.

1)

lokalizacja ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszaw a

Grupa taryfow a: C21
Moc przyłączeniow a: 65 kW
Nazwa opłaty

Ilość (kwh lub
miesiące)
2.

1.
Energia elektryczna czynna - [kWh]

50 400

Opłata handlowa - [zł/m-c]

10 miesięcy

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość
(poz. 2x3)

netto

4.

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)

10 miesięcy

Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

2)

lokalizacja ul. Przybyszew skiego 80/82, W arszawa

Grupa taryfow a: C l i
M oc przyłączeniow a: 40 kW
Nazwa opłaty
1.

Ilość (kwh lub
miesiące)
2.

Energia elektryczna czynna - [kWh]

48 000

Opłata handlowa - [zł/m-c]

10 miesięcy

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość
(poz. 2x3)
4.

netto

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.

10 miesięcy
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przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)
Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

3)

lokalizacja Al. Zjednoczenia 13, W arszaw a, dwa liczniki

Grupa taryfow a: C l i
Moc przyłączeniow a: 2 x 12 kW
Nazwa opłaty

Ilość (kwh lub
miesiące)
2.

1.
Energia elektryczna czynna - [kWh]

8000

Opłata handlowa - [zł/m-c]

10 miesięcy

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość
(poz. 2x3)

netto

4.

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)

10 miesięcy

Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

4)

lokalizacja ul. W rzeciono 5A, W arszawa

Grupa taryfow a: C l i
Moc przyłączeniow a: 20 kW
Nazwa opłaty
1.

Ilość (kwh lub
miesiące)

Energia elektryczna czynna - [kWh]

2.
12 000

Opłata handlowa - [zł/m-c]

10 miesięcy

Razem sprzedaż energii
Dystrybucja energii (zawiera wszystkie
opłaty obciążające Zamawiającego, tj.
przykładowo opłatę abonamentową, opłaty
sieciowe stałe i przejściowe, opłaty
dystrybucyjne zmienne i jakościowe, etc.)
Ogółem (sprzedaż + dystrybucja energii)

10 miesięcy

Cena
jednostkowa
netto (w zł)
3.

Wartość
(poz. 2x3)
4.

netto

Wartość brutto
(poz. 4 x %VAT)
5.

ZAŁĄCZNIK 2
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3.

Cena netto za energię elektryczną oraz opłata handlow a, pozostaną niezm ienne przez cały okres
obow iązyw ania um owy z zastrzeżeniem rozdz. X pkt. 2.
N ależność W ykonaw cy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniow ych obliczana będzie jako
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstaw ie wskazań urządzeń pom iarow ych
zainstalow anych w układach pom iarow o-rozliczeniow ych i ceny jednostkow ej energii elektrycznej,
określonej w Um owie.
Rozliczanie zobow iązań w ynikających z tytułu, zarów no sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu
dystrybucji energii elektrycznej (z OSD), odbyw ać się będzie w edług jednego, w spólnego układu
pom iarow o - rozliczeniow ego.
W ykonaw ca nie przew iduje zainstalow ania innego lub dodatkow ego układu pom iarow ego z tytułu
sprzedaży energii elektrycznej oraz św iadczenia usługi dystrybucji.
O dczyty rozliczeniow e układów pom iarow o-rozliczeniow ych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbyw ać się będą w m iesięcznych okresach stosow anych przez OSD.

4.

5.

6.
7.

VII. Płatności.
1.

Należności w ynikające z faktur VAT Zam aw iający regulow ać będzie przelewem na konto w skazane na
fakturze w term inie 21 dni od daty jej w ystaw ienia, którą W ykonaw ca zobow iązany jest dostarczyć
najpóźniej w term inie 7 dni od daty w ystaw ienia.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek W ykonawcy.

2.

VIII.
1.
2.

3.
4.

Okres obow iązyw ania um ow y.
Um owa w chodzi w życie z dniem podpisania.
Zam aw iający inform uje, iż term in rozpoczęcia realizacji usługi m oże ulec przesunięciu w wyniku
przedłużenia się procedury przetargow ej w yłaniającej W ykonaw cę do realizacji przedm iotow ego
zam ów ienia. W takim przypadku przedm iot um owy realizow any będzie od dnia w skazanego przez
Zam aw iającego do dnia 31 grudnia 2013 r.
Dzień w ejścia Um owy w życie jest dniem rozpoczynającym dostaw y energii elektrycznej przez
W ykonawcę.
W ykonaw ca dostarczał będzie energię elektryczną przez na okres od dnia w ejścia w życie um ow y do końca
m iesiąca, w którym kwota z podatkiem VAT za dostarczoną energię przekroczy kw oty określone w pkt
V III.1, nie dłużej jed nak niż do 31 grudnia 2013 r.

IX. W ypow iedzenie um ow y.
1.

Zam aw iającem u przysługuje prawo rozw iązania Um owy, z zachow aniem m iesięcznego okresu
w ypow iedzenia, ze skutkiem na koniec m iesiąca kalendarzow ego. W ypow iedzenie w ym aga dla swej
skuteczności zachow ania form y pisem nej. Strony dopuszczają m ożliw ość rozw iązania Um owy w innym,
w zajem nie uzgodnionym term inie.
W przypadku skorzystania przez Zam aw iającego z prawa do w ypow iedzenia um ow y z powodu okoliczności
nie zaw inionych przez W ykonaw cę, Zam aw iający jest zobow iązany do zapłaty odszkodow ania, którego
w ysokość w yznaczona będzie na podstaw ie w zoru określonego poniżej
W o=(Ez-Ew ) * (Ce-K)
gdzie:
Wo - w ysokość odszkodow ania
Ez - w olum en energii zakontraktow anej przez Zam aw iającego, określony w SIW Z
Ew - w olum en energii w ykorzystanej przez Zam aw iającego
Ce - cena energii określona w um owie
K - aktualna w artość podatku akcyzow ego + cena m inim alna energii elektrycznej na rynku bilansującym
określona w IRiESP + koszt obow iązków w ynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.
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2.

W ykonaw cy przysługuje prawo rozw iązania Um owy za uprzednim m iesięcznym w ypow iedzeniem w
przypadku, gdy Zam aw iający nie uregulow ał płatności za sprzedaż energii przez co najm niej dwa okresy
rozliczeniow e, pom im o uprzedniego pow iadom ienia Zam aw iającego na piśm ie o zam iarze w ypow iedzenia
Um owy i w yznaczenia dodatkow ego dw utygodniow ego term inu do zapłaty zaległych i bieżących
należności.

X. Zm iany i uzupełnienia Umowy.
1.
2.

Zm iany Um owy w ym agają obustronnej zgody oraz form y pisem nej pod rygorem niew ażności.
Zam aw iający dopuszcza w prow adzenie istotnych zmian do Um owy w następujących przypadkach:
1) zm iany danych adresowych i teleadresow ych dotyczących stron Umowy;
2) zm iany szacow anego zużycia,
3) zm iany ceny, o której mowa w pkt V II.2. na skutek zm iany stawek podatku VAT, w ynikających
z przepisów prawa w określonym tymi przepisam i term inie ich w prow adzenia i obow iązyw ania. W
takim w ypadku zm ianie ulegnie w yłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zm ian. Ceny
brutto zostaną pow iększone lub pom niejszone w przypadku gdy nastąpi zw iększenie lub zm niejszenie
stawki podatku od tow arów i usług na podstaw ie odrębnych przepisów, które w ejdą w życie po dniu
zaw arcia Um owy, a przed w ykonaniem przez W ykonaw cę obowiązku, po wykonaniu którego
W ykonaw ca jest uprawniony do uzyskania w ynagrodzenia. Zm iana cen w ynikająca ze zm iany podatku
VA T winna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej um owy, na podstaw ie w skazanej przez
W ykonaw cę podstaw y prawnej,
4) zm iany ceny, o której mowa w pkt V II.2. na skutek zm iany przepisów skutkujących zm ianą stawki
akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zm iany Ustawy
Prawo Energetyczne lub aktów w ykonaw czych do tej Ustawy w prow adzających dodatkow e obowiązki
zw iązane z zakupem praw m ajątkow ych lub certyfikaty dotyczące efektyw ności energetycznej. Ceny
energii elektrycznej zostaną zm niejszone lub pow iększone o kwotę w ynikającą z ulg lub obow iązków
nałożonych w łaściw ym i przepisami,
5) Zm iana cen w ynikająca ze zm iany przepisów prawa lub stawki akcyzy winna zostać poprzedzona
aneksem do niniejszej um owy, na podstaw ie w skazanej przez W ykonaw cę podstaw y praw nej,
6) zm iany ceny, o której mowa w pkt V II.2. na skutek zm iany taryfy OSD, (wykonawca zawiadom i i
przedstawi kalkulację zm iany ceny spow odow anej zm ianą taryfy na 1 m iesiąc przed zm ianą)

XI. Osoby do kontaktu.
1. O sobam i zobow iązanym i do nadzoru nad realizacją niniejszej um owy są:
1) ze strony W ykonaw cy - ..........................................................................................
2) ze strony Zam aw iającego - ..........................................................................................
2. W przypadku zm ian osób w ym ienionych w ust. 1 strony zobow iązane są do pow iadom ienia o tym fakcie w
form ie pisem nej.
XII. Kary um ow ne.
1. W ykonaw ca zostanie obciążony przez Zam aw iającego karą um owną w przypadku odstąpienia przez
Zam aw iającego od um ow y z w iny W ykonaw cy lub nieuzasadnionego odstąpienia od um ow y przez
W ykonaw cę w w ysokości 5 % ceny umowy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niew ykonania lub nienależytego w ykonania
um ow y W ykonaw ca zostanie obciążony przez Zam aw iającego należnym i odszkodow aniam i zgodnie z
przepisam i ustaw y Prawo pocztowe.
3. Przew idziane w niniejszym paragrafie kary um owne nie w yłączają m ożliwości dochodzenia przez
Zam aw iającego odszkodow ania przew yższającego w ysokość kar um ownych.
4. W przypadku odstąpienie od um owy Zam aw iający zachow uje prawo do kar um ownych i odszkodow ania.
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5.
6.

W ykonaw ca w yraża zgodę na potrącenie z przysługującego w ynagrodzenia naliczonych kar um ownych.
W ykonaw ca m oże żądać od Zam aw iającego odsetek ustaw ow ych za zw łokę w zapłacie w ynagrodzenia.

XIII. O dstąpienie, rozw iązanie i w ypow iedzenie um ow y.
1.

2.

3.

W razie w ystąpienia istotnej zm iany okoliczności pow odującej, że w ykonanie um ow y nie leży w interesie
publicznym , czego nie można było przew idzieć w chwili jej zaw arcia, Zam aw iający m oże odstąpić od um owy
w term inie 30 dni od powzięcia w iadom ości o pow yższych okolicznościach. W takich przypadkach
W ykonaw ca może żądać jedynie w ynagrodzenia należnego z tytułu w ykonanej części um owy.
W razie niew ykonyw ania lub nienależytego w ykonyw ania przez strony postanow ień um ow y każdej ze stron
przysługuje praw o do rozw iązania um owy z zachow aniem 30-dniow ego okresu w ypow iedzenia, ze
skutkiem na koniec m iesiąca przypadającego po m iesiącu, w którym nastąpiło złożenie ośw iadczenia o
w ypow iedzeniu um owy.
Jeżeli w okresie trw ania um owy nastąpi zm iana cenników W ykonaw cy, każda ze stron ma prawo do
w ypow iedzenia um ow y z zachow aniem 30- dniow ego okresu w ypow iedzenia bez zastosow ania kar
um ow nych i odszkodow ania.

XIV. Postanow ienia końcow e
1.
2.

3.
4.

W ykonaw ca nie może pow ierzyć w ykonania Um owy osobie trzeciej w zakresie innym niż w skazał to w
sw ojej ofercie.
W spraw ach nieuregulow anych niniejszą Um ow ą obow iązują przepisy ustaw y z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam ów ień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz ustaw y z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cyw ilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustaw y z dnia 10 kw ietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r.. Nr 89, poz. 635 z późn. zm.).
Ew entualne spory m iędzy Stronam i w ynikłe z niniejszej Um owy będą rozstrzygane przez
sąd w łaściw y dla siedziby Zam aw iającego.
Um owę sporządzono w trzech jednobrzm iących egzem plarzach, w tym jeden egzem plarz dla W ykonaw cy
oraz dwa egzem plarze dla Zam aw iającego.

Załączniki do umowy:
Oferta W ykonaw cy
Cennik usług W ykonaw cy
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OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, niżej podpisany

reprezentując wykonawcę, tj.

(pełna nazwa wykonawcy lub wykonawców)

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013.

OŚWIADCZAM,
że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny został dokonany w § 5 ust. 1
SIWZ.

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK 4
SIWZ OPS 5.P/2013

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Ja, niżej podpisany

reprezentując wykonawcę, tj.

(pełna nazwa wykonawcy lub wykonawców)

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013.
OŚWIADCZAM,
że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego
reprezentuję w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK 5
SIW Z OPS 5.P/2013

Wykaz wykonanych dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
Przedmiot zamówienia - opis
potwierdzający spełnianie warunku

Wartość brutto

Okres realizacji (data rozpoczęcia
- data zakończenia

Miejsce wykonania

Nazwa i adres
Zamawiającego

Uwaga!!!
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Oświadczam, że wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polegamy / nie polegamy na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Podmioty te będą brały udział w realizacji części zam ów ienia................................................................../
zrealizujemy przedmiot zamówienia siłami własnymi .

* niepotrzebne skreślić
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK 6
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W ykaz czę ści zamówienia,
które Wykonawca zam ierza powierzyć podwykonawcom
Ja, niżej podpisany

reprezentując wykonawcę, tj.

(pełna nazwa wykonawcy lub wykonawców)

OŚWIADCZAM,
że zamówienie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013.
zostanie zrealizowane przez podwykonawców w zakresie:
Lp

Część zam ów ienia pow ierzona podw ykonaw com :

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

