ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zamawiający:
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon
nr 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON: 000276009, adres strony
internetowej: http://wawel.krakow.pl, adres e-mail: zamek@wawel.org.pl, zwany w dalszym
ciągu Zamawiającym.
Godziny urzędowania: 07:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Nazwa i numer postępowania podane w ogłoszeniu:
Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów
Sztuki – znak sprawy: DZP-282-12/19

2. Przedmiot zamówienia:
2.1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków stanowiących
własność Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
2.2) Zestawienie punktów poboru energii wraz ze specyfikacją zużycia energii
wyszczególniono w Wykazie PPE (punktów poboru energii) stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji.
2.3) Usługi dystrybucji świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z OSD
(Operatorem Systemu Dystrybucyjnego), tj. z TAURON Dystrybucja S.A., z którego sieci
zasilane są poszczególne PPE.
2.4) Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawrze Zamawiający we
własnym zakresie.
2.5) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ww. OSD, w imieniu Zamawiającego,
zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

2.6) Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie obowiązywania umowy (od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) wynosi 885 740 kWh - podział na poszczególne PPE
w załączniku nr 1.
2.7) Wskazana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne
zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb
poszczególnych PPE Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca
zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie jednostkowe ceny
energii.
2.8) Wykonawca

zobowiązany

będzie

również

do

pełnienia

funkcji

podmiotu

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach
umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w
Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Koszty wynikające z dokonania bilansowania muszą
zostać uwzględnione w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie
prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie
grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
2.9) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w zakresie zachowania
standardów jakościowych.
2.10) Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). W przypadku niedotrzymania
jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według
stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
2.11) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania bonifikat za niedotrzymani standardów
jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych

energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich
naliczenia.
2.12) Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartej generalnej
umowy dystrybucji z OSD, do sieci którego przyłączone są PPE Zamawiającego lub o ich
zawarciu, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii
elektrycznej.
2.13) Zamawiający posiada dla przedmiotowych PPE kompleksowe umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia
2019. Umowy te zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego do dnia 29 listopada 2019 r.
2.14) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury z tytułu płatności za
dostarczaną energię w formie zbiorczej na wszystkie PPE.
2.15) Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania stawek dla taryf C11, C12a, C12b,
C21, G11, O12. Obecnie Zamawiający korzysta z dostaw energii w ramach taryf: C11, C21,
oraz G11. Wskazane w Formularzu cenowym stawki dla taryf: C12a, C12b oraz O12 znajdą
zastosowanie wyłącznie w przypadku dokonania przez Zamawiającego w stosunku do
konkretnego PPE zmiany taryfy. Do wyliczenia ceny ofertowej brane pod uwagę będą
wyłącznie stawki, z których Zamawiający korzysta obecnie.
2.16) Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191) istnieje
możliwość wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
2.18) Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom
2.18.1) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
2.18.2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania,
uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
2.19) Kody CPV:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2.20) Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 30 ust 4 Ustawy PZP w odniesieniu do
elementów przedmiotu zamówienia, których opis nastąpił przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i ust 3 Ustawy PZP, dopuszcza
rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego w sposób określony w poprzednim akapicie jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia mają charakter rozwiązań
równoważnych i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.
4. Zastosowany tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą" lub
"Pzp", na zasadach określonych dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy, tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479),
czyli 221 000 euro.
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
Ustawy.

6. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 i 2 Ustawy:
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowana zostanie procedura,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22
ust 1 Ustawy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Dyspozycji zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał spełnianie tego warunku udziału w
postępowaniu, jeżeli udowodni, że posiada: aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst
Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
2.2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.

8. Wykaz oświadczeń, wstępnie potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia
1) Wykonawcy do oferty muszą dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
2) Dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w Rozdziale 7 pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2 Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w niniejszej SIWZ):
1.1) aktualną koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
1.2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W sytuacji,
gdy jest to technicznie możliwe Zamawiający samodzielnie pobierze ten dokument przy
pomocy ogólnodostępnej bazy.
2). Dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 1.1) – 1.2) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt
1.1) – 1.2) powinny być aktualne na dzień złożenia.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji). Niezwłocznie po otwarciu ofert
zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź
informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 4) zdanie ostatnie stosuje się.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10. Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.Oferty częściowe i wariantowe.
11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawców ofert
wariantowych.
11.2) Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
12.1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830);
b) osobiście, za pośrednictwem posłańca;
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, kancelaria ogólna.
c) faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na
adres: zamek@wawel.org.pl lub lbiela@wawel.org.pl, a faksem na nr (12) 421 51 77.
12.2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami jest:

•

w kwestiach formalnych – Łukasz Biela, email:lbiela@wawel.org.pl, w godzinach od

900 do 1400;
•

w

kwestiach

dotyczących

przedmiotu

umowy

–

Piotr

Buczek,

email:

pbuczek@wawel.org.pl w godzinach od 900 do 1400.
13. Koszt sporządzenia oferty.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp tj. zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
14. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.
1.
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
1) cena ofertowa – 80 %
2) udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej
przez Wykonawcę Zamawiającemu – 18%
3) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do „eBOK” – 2%
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie i sposób
przyznawania punktów:

2.1 Kryterium: "Cena ofertowa" (C) – waga 80%, maksymalna liczba punktów: 80.
Przez "cenę ofertową" Zamawiający rozumie cenę za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie w pkt 1.1 Formularza Ofertowego i
wyliczona będzie według wzoru opisanego poniżej.

Cena najtańszej oferty
C=

----------------------------

x 80pkt

Cena badanej oferty
Punkty wyliczone na podstawie wzoru zostaną przedstawione, jako cyfry z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Kryterium: "Udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii
sprzedawanej przez Wykonawcę Zamawiającemu " (OZE) – waga 18%, maksymalna liczba
punktów: 18.
Ocena w tym kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w Formularzu ofertowym o udziale energii z odnawialnych źródeł energii zwanych dalej
„OZE” w energii sprzedawanej przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Punktacja za udział energii z OZE w energii elektrycznej sprzedanej przez Wykonawcę
Zamawiającemu:
- 1% – 49,99% = 5 pkt,
- 50% – 99,99% = 15 pkt,
- 100% = 18 pkt.
UWAGA: W przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” udziału
energii z OZE w energii sprzedawanej przez Wykonawcę Zamawiającemu lub w przypadku
wskazania poziomu tego udziału poniżej 1%, Wykonawca nie otrzyma w tym kryterium
żadnych punktów.
2.3 Kryterium: "zapewnienie Zamawiającemu dostępu do „eBOK” (BOK) waga 2%,
maksymalna liczba punktów: 2
Brak zapewnienia dostępu do eBOK – 0 pkt
Zapewnienie dostępu do eBOK – 2 pkt
Przez zapewnienie dostępu do „eBOK” Zamawiający rozumie umożliwienie mu przez
Wykonawcę

całodobowego

dostępu,

za

pośrednictwem

sieci

internetowej,

do

elektronicznego systemu obsługi klienta „eBOK” w zakresie PPE objętych zamówieniem, w
zakresie:
- wglądu do obrazów faktur,
- wglądu do historii rozliczeń (płatności, salda),
- dokonywania zgłoszeń w zakresie realizacji umowy.
Oceny w tym kryterium Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
złożonego w Formularzu ofertowym.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie dokona wyboru oświadczenia dot.

dostępu do „eBOK” nie otrzyma w tym kryterium żadnych punktów.

3 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru: P (całkowita liczba punktów) = C + OZE + BOK
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i którego
oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w
SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
6 Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
15. Możliwość uzyskania dodatkowych informacji.
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest składać wnioski o wyjaśnienie
treści specyfikacji zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy (Rozdz. 18 specyfikacji).

16. Tryb udostępniania protokołu z postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Zasada jawności, o której mowa w zdaniu powyżej, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679
(RODO), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5 Ustawy Pzp, stosuje się
odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach

do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679 (RODO).
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający

udostępnia

wnioskodawcy

protokół

lub

załączniki

niezwłocznie. W

wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w
terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o
unieważnieniu postępowania.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3
rozporządzenia

2016/679

(RODO),

wymagałoby

niewspółmiernie

dużego

wysiłku,

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679 (RODO), nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później
niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może

zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresów Wykonawcy, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
W celu skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany
jest załączyć do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje:
a)

mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa i posiadają

wartość gospodarczą;
b)

nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;

c)

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zamawiający w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaśniające z udziałem lub bez
udziału Wykonawcy, celem potwierdzenia informacji wskazanych w uzasadnieniu.
CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
17. Zawartość dokumentacji przetargowej.
W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom, wchodzi Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
1.

załącznik nr 1 – Wykaz PPE

2.

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,

3.

załącznik nr 3 - Formularz cenowy,

4.

załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

i braku podstaw do

wykluczenia
5.

załącznik nr 5 – wzór umowy/istotne postanowienia umowy,

6.

załączniki nr 6 - wzór oświadczenia – grupa kapitałowa

18.Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
19. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
19.1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na

adres Zamawiającego podany w specyfikacji. Forma przekazywania wniosków o wyjaśnienie
treści specyfikacji oraz odpowiedzi Zamawiającego określona jest w Rozdziale 12 specyfikacji.
19.2) Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający
udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
19.3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej.
19.4) Kopie odpowiedzi z treścią pytania lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieści je na stronie
internetowej.
20. Tryb wprowadzenia zmian w specyfikacji przez Zamawiającego.
20.1) W uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do
składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Każda taka zmiana staje się
wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
20.2) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.
CZĘŚĆ III
SPORZĄDZANIE OFERT
21. Dokumenty składające się na ofertę:
21.1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą Specyfikacją i zawierać wszystkie
elementy z niej wynikające, które winny być usystematyzowane w następujący sposób:
wypełniony Formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

niniejszej

Specyfikacji),

wypełniony

Formularz

cenowy

(sporządzony

wg.

wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji), wypełnione oświadczenie -załącznik
nr 4 do niniejszej Specyfikacji, pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy (tylko w
przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności (oryginału) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza).
21.2) Dopuszczalna liczba ofert: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.3) Oferta powinna być napisana pismem czytelnym i niezmywalnym atramentem lub inną
nieścieralną techniką.
21.4) Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę muszą być podpisane przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Poprawki powinny być
naniesione czytelnie na ofercie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
21.6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
22. Opis sposobu obliczenia ceny.
22.1. Cena oferty jest ceną za dostawę energii elektrycznej stanowiącej przewidywane
zapotrzebowanie w okresie 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
22.2. W zaoferowanych jednostkowych cenach energii elektrycznej uwzględnione muszą być
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego, czy też stałe koszty
opłat handlowych.
22.3. Cenę oferty nie zawierającą podatku VAT należy obliczyć odpowiednio jako iloczyn ceny
jednostkowej zawierającej stawkę podatku akcyzowego i nie zawierającej podatku VAT
(podanej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) oraz ilość energii (w kWh), poprzez
wypełnienie „Formularza cenowego” będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

22.4. Cenę oferty (z uwzględnieniem stawki podatku VAT) należy podać w złotych polskich w
„Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający
nie dopuszcza podania ceny w innej walucie niż PLN,
22.5. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch
miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
22.6. Cena oferty służy wyłącznie porównaniu ofert.
22.7. Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając postanowienia niniejszej
Specyfikacji, Wzoru umowy i wszelkich załączników, w tym koszty posiadania wszelkich
uprawnień, koncesji, zezwoleń i decyzji, bilansowania handlowego, podatków, umorzenia
świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz energii wytwarzanej w wysokosprawnej
kogeneracji.
22.8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
23. Informacja o powstaniu po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca składając ofertę obowiązany jest poinformować Zamawiającego (poprzez
złożenie stosownego oświadczenia dołączonego do oferty), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej będzie uznawany, jako
informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną.
Adres platformy Zamawiającego do przyjmowania faktur: https://brpef.softiq.pl
Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu - Zamek Królewski na Wawelu, Adres PEF:
(NIP) 6750004459.

24. Warunki płatności i odbioru:
Zgodnie z zapisami wzoru umowy/istotnych postanowień - zał. nr 4 do SIWZ.
25. Prawo Zamawiającego do żądania uzasadnienia wysokości cen.
25.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.353),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
25.2 W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa powyżej.
25.3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.

25.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
26. Termin związania ofertą.
26.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
26.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a
Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
26.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
27. Opakowanie i oznakowanie ofert.
27.1 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
27.2 Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 31-001
Kraków, Wawel 8, kancelaria ogólna oraz powinna być oznakowana następująco: „Oferta
przetargowa w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na
Wawelu. Nie otwierać przed dniem 08 listopada 2019 r. o godz. 11:00”. Koperta wewnętrzna
powinna być zaadresowana i oznakowana jw. a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.
27.3 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych
warunków przez Wykonawców.

27.4 W przypadku zamieszczenia w ofercie informacji zastrzeżonych, jako tajemnica
przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest oddzielić je od pozostałej części oferty i
oznaczyć „tajemnica przedsiębiorstwa” nie później niż w terminie składania ofert.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest traktowane, jako bezskuteczne. Ponadto, w celu
skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w powyższym rozumieniu, zgodnie ze
wskazaniami określonymi w Rozdziale 15 Specyfikacji. Zastrzeżeniu w żadnym wypadku nie
podlegają informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj.: nazwa (firmy) oraz adresy
Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
28. Termin składania ofert.
Oferty należy składać na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, kancelaria ogólna, nie później niż
do dnia: 08 listopada 2019 r. godz. 10:45.
29. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom
niezwłocznie, bez otwierania koperty wewnętrznej, o ile była ona zamknięta i zaklejona.
30. Wycofanie oferty.
W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę.
CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
31. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
31.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 listopada 2019 r. godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w budynku nr 8 na Wawelu, Sala Konferencyjna I piętro.
31.2 Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie
zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.
32. Publiczne badanie ofert.
32.1 Przed otwarciem ofert Zamawiający odczyta kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

32.2 Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres
danego Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji oraz
warunki płatności zawarte w ofercie.
32.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza w na stronie internetowej
Zamku informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
UWAGA!
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamku
informacji, o której mowa wyżej, zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Wraz ze
złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, jeśli wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie
należy do grupy kapitałowej z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu,
Zamawiający uzna, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (a więc również
z Wykonawcami którzy złożyli oferty w toku postępowania).
33. Poufne badanie ofert.
33.1 Zamawiający jest uprawniony do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu
udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty. Od Wykonawców
oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
33.2 Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielane zgodnie z
przyjętym sposobem porozumiewania się stron w postępowaniu.
33.3 Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
z zastrzeżeniem sytuacji związanej z poprawieniem omyłek, o których mowa w art. 87 ust 2
pkt 3 Ustawy.

33.4 Zamawiający poprawia w ofercie:
a)

oczywiste omyłki pisarskie;

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;
c)

inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty.
33.5 O wszelkich poprawkach dokonanych w ofercie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

CZĘŚĆ VI
WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
34 Wybór oferty.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji.
35 Powiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.
35.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
35.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt a oraz d, na stronie
internetowej.
35.3 Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

36. Zawarcie umowy.
36.1 Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w
przypadkach określonych w ustawie, także przed upływem tego terminu.
36.2 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Najpóźniej w dniu podpisania
umowy Wykonawca dostarczy:
- Kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (umowę konsorcjum)
36.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
36.4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 12 istotnych postanowień umowy/wzoru
umowy (załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji).
CZĘŚĆ VII
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
37.1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo
określone w dziale VI ustawy: Środki ochrony prawnej.
37.2 Informacje na temat terminów i procedur składnia odwołanie zawierają Art. 180 i 182
ustawy.
37.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)

określenia warunków udziału w postępowaniu;

b)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)

odrzucenia oferty odwołującego;

d)

opisu przedmiotu zamówienia;

e)

wyboru najkorzystniejszej oferty.

37.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
37.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
37.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
37.7 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane pocztą
elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
37.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej
37.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach poprzedzających wnosi
się - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
37.10 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
37.11 Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179- art. 198g ustawy PZP.
CZĘŚĆ VIII
KLAUZULA INFORMACYNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA 2016/679
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon nr 12 422 51 55, fax: (12) 421
51

77,

adres

strony

internetowej:

http://wawel.krakow.pl,

adres

e-mail:

zamek@wawel.org.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych
Zbiorach Sztuki jest Maciej Rymaszewski, kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@wawel.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii
elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki”
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15
ust. 1– 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
− na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
Osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
− na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia
danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
− na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek
przechowywania dokumentacji postępowania będzie dłuższy niż określony w art. 97 ust. 1
Pzp, dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez ten okres. Do przetwarzania
danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
rozporządzenia 2016/679.
Załączniki:
1. załącznik nr 1 – Wykaz PPE

2. załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
3. załącznik nr 3 - Formularz cenowy,
4. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków i braku podstaw do
wykluczenia
5. załącznik nr 5 – wzór umowy/istotne postanowienia umowy,
6. załączniki nr 6 - wzór oświadczenia – grupa kapitałowa
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