Ogłoszenie nr 612899-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 30201936500000, ul. ul. Spokojna 10 , 62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 632 704 513, e-mail zus@zgk-slesin.com.pl, faks 632 704 513.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk-slesin.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.zgk-slesin.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
Numer referencyjny: ZP 03/10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Kompleksowa
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie”. Szczegółowy opis oraz zakres
przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy
określonych we wzorze umowy, która stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Kompleksowa
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się
będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z
2019 r. poz. 503), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej (taryfie OSD) oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, tj. Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi
standardami jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755 ze zm.). Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji, które określone zostało w
następujący sposób: 1) 1.647.946 kWh stanowić będzie zamówienie podstawowe, 2) 10%
zamówienie podstawowego tj. 164.795 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem
opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
09310000-5
65300000-6
65310000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01
2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku , jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie
obowiązujących umów o świadczenie usługi kompleksowej lub umów sprzedaży energii
elektrycznej lub porozumień wiążących Zamawiających na czas oznaczony, a także nie
wcześniej niż z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji, po
przeprowadzeniu przewidzianej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne i przepisami wykonawczymi procedury zmiany sprzedawcy. Niniejszy warunek
stosuje się oddzielnie do każdego punktu poboru energii elektrycznej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi
wykazać, że posiada: 1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego
zamówienia); 2) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia) dotyczy wyłącznie Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub 3) złoży
oświadczenie Wykonawcy, zgodne z treścią zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz
ofertowy), o posiadaniu aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa
Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, która
zawiera zasady realizacji umów kompleksowych, umożliwiającej dostawę energii
elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ –
dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym
w pkt 4.2., natomiast warunki określone w pkt 4.3. Wykonawcy wykazują łącznie, lub gdy
spełni je co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz § 8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Wymagany dokument
to: dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze
zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną; 2) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego
zamówienia) - dotyczy wyłącznie Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej; lub 3) złoży oświadczenie Wykonawcy, zgodne z treścią zawartą w
Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy), o posiadaniu aktualnie obowiązującej
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, która zawiera zasady realizacji umów kompleksowych,
umożliwiającej dostawę energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych
w Załączniku Nr 1 do SIWZ – dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) formularz cenowy - załącznik nr 3 do
SIWZ; 3) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu
Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy
ofertę, nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego
odpisu z rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub
rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo
dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4)
zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów;
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy,
Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje
Zamawiającemu wskazanemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (Załącznik Nr 7 do SIWZ) - w
oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2018 r. poz. 755), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. Energa Operator S.A., ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w
niej pojęcia oznaczają: 1. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej; 2. Operator systemu
przesyłowego (OSP) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w
tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi; 3. Generalna Umowa
Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne
prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji

niniejszej Umowy; 4. Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z
miejscem dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług
dystrybucji; 5. Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana
jest na podstawie odczytów układów pomiarowych; 6. Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy
dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii
elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD; 7. Ustawa –
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755); 8.
Bilansowanie handlowe - zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego
elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji
umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie
z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i
wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 3. Wykonawca
oświadcza, że: 1. Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2.
Posiada aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej lub posiada aktualną umowę z ENERGA OPERATOR S.A., umożliwiającej
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR
S.A. do punktów poboru Zamawiającego, lub Wykonawca posiada odrębną umowę na mocy
której OSD zlecił Wykonawcy wykonywanie usług dystrybucyjnych – w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; 4. Wykonawca zobowiązuje
się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży lub umowy dystrybucji energii elektrycznej, na
podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, które będzie stanowiło załącznik do Umowy, o
ile umowa nie została zawarta na czas określony. 5. Wykonawca zobowiązuje się
przeprowadzić na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa procedurę zmiany
sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami Ustawy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy
do OSD. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 755) i przepisami wykonawczymi do tejże ustawy. 7. Przerwa lub ograniczenie w
dostawie lub odbiorze energii elektrycznej wynikające z klęsk żywiołowych i innych
przypadków siły wyższej, awarii w systemie lub w sieci, którym nie można zapobiec lub
przeciwdziałać z zachowaniem należytej staranności, a także wynikające z wyłączeń dostaw
energii elektrycznej dokonywanych przez OSD na podstawie przepisów prawa, nie stanowią
naruszenia obowiązku z ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mogą stanowić podstawy
odpowiedzialności Wykonawcy. 8. W przypadku nie dotrzymania standardów jakościowych
obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §42
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z
2017 r., poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi. 9. Wykonawca do każdej faktury załączy specyfikację
określającą ilości pobranej energii elektrycznej dla każdego punktu poboru w podziale na
strefy wraz z podaniem wysokości należności z tego tytułu. 10. Podstawą płatności będą
rzeczywiste odczyty wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego z uwzględnieniem ceny
jednostkowej netto za 1 kWh podane w formularzu cenowym. Faktury będą oddzielnie
wystawiane na każdy punk poboru energii elektrycznej oddzielnie. 11. Zamawiający będzie
dokonywał płatności należnego wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rzecz Zamawiającego za dany okres rozliczeniowy, lecz nie
wcześniej niż na 7 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego. 12. Zamawiający ma
prawo złożyć reklamację dotyczącą standardów jakościowych obsługi lub pomiaru zużytej
energii elektrycznej. 13. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 14 dni od chwili jej złożenia. W
przypadku reklamacji dotyczącej zawyżenia lub zaniżenia pomiaru lub odczytu zużytej

energii w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić niezbędne
okoliczności z Zamawiającym oraz z właściwym OSD, w szczególności powinien uzyskać
stosowne dokumenty pomiarowe dotyczące spornego okresu od OSD. 14. W przypadku
stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej,
Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Termin
płatności faktury korygującej Strony ustalają na 30 dni od dnia prawidłowego jej wystawienia
na rzecz Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż na 7 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego faktury korygującej VAT. Rozliczenia z tytułu faktur korygujących odbywać
się będą odpowiednio przez zwrot, bądź zapłatę środków bez możliwości ich potrąceń lub
kompensaty z innych wierzytelności. 15. W przypadku nie stwierdzenia błędów w pomiarze
lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, złożenie pisemnej reklamacji
dotyczącej zawyżenia pomiaru lub odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego za
okres rozliczeniowy ujęty w fakturze, której termin płatności nie upłynął, skutkuje
przedłużeniem tego terminu płatności o 7 dni roboczych liczonych od dnia udzielenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację. 16. Zamawiający
dopuszcza przesłanie drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
związanych z realizacją zamówienia publicznego za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania. 17. Rozpoczęcie
kompleksowej dostawy i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej nastąpi nie
wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie
wcześniej niż z dniem skutecznego zakończenia obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej może następować w różnych datach, odrębnie dla
każdego punktu poboru energii określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 18. Umowa może
zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w przypadku gdy: 1. Zamawiający narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu
wyznaczonego mu przez Wykonawcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże
niż 30 dni; 2. koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną lub umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w
możliwości wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 19. Umowa może
zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w
przypadku gdy: 1. Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu
wyznaczonego mu przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego
jednakże niż 30 dni. 2. koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną lub koncesja na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej*/umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej* zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w
możliwości wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 20. W razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 21. Zamawiający
przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszczalna jest zmiana
umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach
opisanych poniżej: 1. dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie
wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, tj. ceny ofertowe w okresie umowny za 1 kWh
ulegną zmianie w przypadku: 1) zmiany ustawy o podatku akcyzowym; 2) zmiany ustawy o

podatku od towarów i usług VAT; 3) zmiany lub nałożenia dodatkowych obowiązków
związanych z zakupem praw majątkowych; 4)zmiany taryfy dystrybucyjnej Operatora
Systemu Dystrybucyjnego; Zmiana ceny w przypadkach określonych w pkt 1. ust. 1)– 4)
powyżej nie wymaga aneksu do zawartej na podstawie niniejszej Oferty Umowy i jest
wprowadzana do rozliczeń w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wykonawcy,
na co Odbiorca niniejszym wyraża zgodę. 2. dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy z
Wykonawcą w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy
właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki
za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej określonej
w Załączniku do Umowy. 3. dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy w przypadku
wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego lub wyłączenia danego
Odbiorcy/Płatnika. 4. dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zwiększenia
zapotrzebowania na energię elektryczną dla punktów poboru określonych w Załączniku Nr 1
do SIWZ lub w przypadku podłączenia/włączenia nowego punktu poboru energii
elektrycznej. W takim przypadku Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Prawem opcji
jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o
164.795 kWh w stosunku do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W
przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne
oświadczenie woli Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, a w ślad za tym
- złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe oraz podpisanie stosownego aneksu do Umowy w
zakresie aktualizacji listy punktów poboru energii elektrycznej objętych Umową z
Wykonawcą. Zamawiający poniżej wskazuje szacowane ilości energii elektrycznej dla
zamówienia podstawowego oraz maksymalne ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem
prawa opcji: Całkowity wolumen w kWh – zamówienie podstawowe - 1.647.946 kWh;
Całkowity wolumen w kWh z uwzględnieniem prawa opcji na „+ 10%” - 1.812.741 kWh. 5.
dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany
został wybór Wykonawcy, polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia
lub/i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia
(niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona
nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa
naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia,
ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub
rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że
uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań
wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub
okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione na
warunkach umownych w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 2 dni
od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach stanowiących podstawę
zmiany umowy. 6. dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, polegająca na zmianie sposobu
realizacji umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej: a) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego/Odbiorcy/Płatnika (w
poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej ) lub Wykonawcy - w
przypadku zmian organizacyjnych, w tym również związanych z następstwem prawnym
podmiotów, dopuszcza się zmianę treści umowy w tym przedmiocie, zmierzającą do
uzyskania zgodności zapisów ze stanem faktycznym; b) zmiany warunków
technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń w
poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej; c) zmiany obowiązujących
przepisów mających wpływ na świadczone dostawy i skutkujące niemożliwością
zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach; w zakresie mającym

wpływ na realizację obowiązków umownych – dopuszcza się obustronnie uzgodnioną zmianę
treści umowy, wynikającą z nowelizacji przepisów, zmierzającą do uzyskania zgodności
zapisów umowy z obowiązującym prawem. 21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 3% łącznego przewidywanego szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokości wskazanej w złożonej ofercie. Zamawiający ma prawo potrącić
karę umowną z najbliżej przypadającej płatności na rzecz Wykonawcy i kolejnych, jeżeli
wysokość kary przekracza wartość jednej faktury, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną
zgodę. 22. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 3% łącznego przewidywanego
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości wskazanej w złożonej ofercie. 23.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego
przewidywanego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości odpowiadającej
wartości brutto oferty złożonej przez Wykonawcę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
informacji o utracie statusu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z najbliżej przypadającej płatności kolejnej na
rzecz Wykonawcy i kolejnych, jeżeli wysokość kary przekracza wartość jednej faktury, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 24. W przypadku, gdy
Zamawiający/Odbiorca/Płatnik poniesie szkodę z powodu działania lub zaniechania
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Powyższe dotyczy również działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego sytuacją, w
której Zamawiający/Odbiorca/Płatnik będzie rozliczany za energię elektryczną na zasadach
tzw. „sprzedaży rezerwowej”, tj. sprzedaży bez obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub też na zasadach bezumownego poboru energii elektrycznej. 25. Wykonawca
oświadcza, iż wypełnia obowiązku informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). 26. W
związku z zapisami w pkt. 25, Wykonawca w dalszej części niniejszego punktu zwany jest
„Podmiotem przetwarzającym” , a Zamawiający zwany w dalszej części niniejszego punktu
„Administratorem danych” lub „Administratorem”: I. Powierzenie przetwarzania danych
osobowych. 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art.
28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej
części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
określonym w niniejszym punkcie. 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać
powierzone mu dane osobowe zgodnie z poniższymi zapisami, Rozporządzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których
dane dotyczą. 3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa
spełniające wymogi Rozporządzenia. II. Zakres i cel przetwarzania danych. 1. Podmiot
przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy w postaci imion i
nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr NIP, adresu e-mail, numeru telefonu; 2.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia……………….
nr…………………… III. Obowiązki podmiotu przetwarzającego. 1. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 2. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych. 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone
dane w celu realizacji umowy. 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić
zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak
i po jego ustaniu. 5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia. 6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 2 dni. IV. Dalsze
powierzenie danych do przetwarzania. 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane
osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 2.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 3.
Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Podmiot przetwarzający. 4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków
ochrony danych. V. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. 1. Podmiot
przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią niniejszego punktu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 2. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania
przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszym punkcie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile
są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Niniejszy zapis dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych. VI. Zasady zachowania poufności. 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych
osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że
w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one
wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w
innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 26. W zakresie nie uregulowanym
niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 27. Zmiany postanowień umowy odbywać się
będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 28. Ewentualne spory powstałe na tle
realizacji niniejszej umowy strony umowy zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

