SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego
nr ZP/PN/3/GTS/19

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
dostawy
ZAMAWIAJĄCY:
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
NIP: 583-301-34-08 REGON: 220561538
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843),
zwana dalej „ustawą”.
ZAWARTOŚĆ:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki:
1.
2.
2a.
2b
2c
3
4

Formularz ofertowy
Oświadczenia:
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania
wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy
Wzór pełnomocnictwa

§ 1 Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – sprzedaż oraz dystrybucja energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z
2019, poz. 755, z późn. zm.), zw. dalej „Prawo energetyczne”, na potrzeby Zamawiającego
w łącznej szacowanej ilości 780 MWh, w grupie taryfowej B21. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz
zapewnienia usługi przesyłu energii, do budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul.
Bogusławskiego 1, w Gdańsku.
2. Moc umowna dla punktów poboru wynosi obecnie:
a) Zasilanie podstawowe – 210 kW
b) Zasilanie rezerwowe – 52 KW
3. Ilość zużytej energii elektrycznej wynosi w okresie: (czynna całodobowa)
c) ostatnich 12 m-cy: 259 MWh
d) prognozowane zużycie: 780 MWh w okresie obowiązywania umowy
4. Budynek Zamawiającego zasilany jest z sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV
Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. poprzez dwie stacje elektroenergetyczne (abonenckie):
T-16468 zasilanie podstawowe oraz
T-16470 zasilanie rezerwowe.
5. Zamawiający obecnie posiada umowy:
1) umowę na sprzedaż energii – umowa nr 100/2017 z dnia 28.11.2017r.
2) umowę na dystrybucję energii:
a) zasilanie podstawowe
Umowa nr 302.129/2018/D/31/WO z dnia 17.01.2018r.
Numer PPE – PL0037310120332723
b) zasilanie rezerwowe
Umowa nr 302.243/2018/D/31/WO z dnia 17.01.2018r.
Numer PPE – PL0037310011847822
6. Wykonawca, nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, winien posiadać zawartą umowę o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
świadczącym usługi dystrybucji, tj. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk
7. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
8. Kody i nazwy zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
9. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r.
§ 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Za
spełniających warunki Zamawiający uzna wykonawców, którzy posiadają:
- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
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zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne.
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 muszą być
spełnione przez każdego z wykonawców, z tym, że warunek posiadania uprawnień do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną musi być spełniony
przez każdego z wykonawców, lub przynajmniej przez tego z nich, który będzie czynnie
realizował zamówienie.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
§ 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w § 2 ust. 1, według wzoru na załączniku 2 a i 2b do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać z wzoru załącznika nr 2c do SIWZ.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2, to jest:
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 5, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów i oświadczeń, o których
mowa w mniejszym paragrafie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty
te i oświadczenia mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.),
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osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
§ 4. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z zapisami formularza ofertowego, z
uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

2. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia, w tym stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej opłaty
dodatkowe, m.in. stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców, koszty bilansowania
handlowego i inne mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do
bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i
wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
3. Ceny jednostkowe za energię czynną i opłaty abonamentowe za obsługę rozliczenia, podane w
ofercie, będą obowiązywały przez okres realizacji umowy, tj. 36 miesięcy. Rozliczenia za usługę
dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień
składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu oferty nie mogą być wyższe niż
określone w aktualnej taryfie Wykonawcy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym wykonawcą dokonywane będą w polskich
złotych.
§ 5. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ.
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, lub
pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą
wysłane Wykonawcom, którym przekazano SIWZ wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania
autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną.
§ 6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru, na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, lub notarialnie
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potwierdzonej kopii.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, (t.j. Dz. U. z 2019 r. nr 153 poz. 1010), co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinny być oznaczone
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca
się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Zgodnie z przytoczonym artykułem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do informacji publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego: Gdański Teatr Szekspirowski, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk. Na
kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta – ZP/PN/3/GTS/19.
NIE OTWIERAĆ PRZED 12.11.2019 r., godz. 10.15.”
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie
zabezpieczonej w powyższy sposób.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom oraz wskaże firmy podwykonawców.
§ 7. Składanie ofert.
1. Oferty, w opisanych, zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w
Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, w sekretariacie.
Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2019r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po tym
terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem
otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie
przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 8, a koperta będzie dodatkowo
oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
§ 8. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, tj. w
Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez
otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i
odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości:
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1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
2) cenę oferty.
§ 9. Kryteria wyboru oferty.
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%
2. Sposób oceny ofert w kryterium cena:
CK= [CN / CR x % wagi ] x 100
CK – ilość punktów dla kryterium;
CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert;
CR – cena oferty badanej;
% wagi – waga kryterium ocen.
3. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
§ 10. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe;
3) inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
1) będzie niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z
zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3;
3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a jego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
§ 12. Zawarcie umowy.
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany
przez Wykonawcę o sposobie i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany
do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
§ 13 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest: Małgorzata Poluchowicz, Biuro
Obsługi Zamówień Publicznych, e-mail: biuro@bozp.com.pl.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują
pisemnie na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres.
Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną.
§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli
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została przesłana w inny sposób.
6. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowany podpisem elektronicznym.
7. 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.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
§ 15. Ochrona danych osobowych.
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 informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski ul. Wojciecha
Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: odo@teatrszekspirowski.pl
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy
Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego
sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania,
właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także odbiorcy, którzy będą mieli
dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – w przypadku, gdy
przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej; , a także podmioty uprawnione
do przeprowadzania kontroli udzielenia zamówienia
5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek
podania
przez
wykonawców
danych
osobowych
bezpośrednio
ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych
osobowych
z
zastrzeżeniem
przypadków,
o
których
mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
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zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje wykonawcom:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także
w stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy
swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma
zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane
dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów udostępniających
wykonawcy swoje zasoby, zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z
treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5
RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego
wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku informacyjnego
wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający wymaga natomiast, aby obowiązek
informacyjny wobec takich osób, których dane osobowe pozyska wykonawca i przekaże
zamawiającemu
w
związku
z
udziałem
w
niniejszym
postępowaniu
o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niniejszym informuje dodatkowo, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski ul. Wojciecha
Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: odo@teatrszekspirowski.pl
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pośrednio pozyskiwane będą wyłącznie dane
wymagane niniejszą SIWZ, służące do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
z postępowania, a także w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy
Pzp w zakresie składanych przez Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby
Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, a także właściwy sąd okręgowy
– w przypadku wniesienia skargi; a także podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli
udzielenia zamówienia
6) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
7) źródłem pośrednio pozyskanych danych osobowych będą wyłącznie wykonawcy biorący
udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
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w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) osoby, których dane pośrednio pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych
osobowych
z
zastrzeżeniem
przypadków,
o
których
mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO;
10) nie przysługuje osobom, których dane pośrednio pozyska Zamawiający:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,
nr ZP/PN/2/GTS/2019
…………………………………………………………………………….……………………
nazwa wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………
adres
………………………………………………………………………………………………….……………………...
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty
………………………………………………………………………………………………….………………………
telefon, faks, e-mail, osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty

1. Oferuję/-my realizację zamówienia zgodnie z SIWZ, za cenę:
1) dostawa energii elektrycznej
Nazwa ceny
jednostkowej
w zależności
od grupy
taryfowej

Grupa taryfowa
w ramach ceny
jednostkowej

Maksymalna
prognozowana
ilość energii
elektrycznej
w kWh

Cena
jednostkowa
netto za kWh

Wartość netto

Wartość brutto w zł

1

2

3

4

5
(3*4)

7
(5+6)

CjB

B21

780 000

Razem dostawa energii elektrycznej

2) dystrybucja energii elektrycznej
Opis

Ilość szacunkowa podana przez
Zamawiającego

Składnik zmienny stawki sieciowej –
zł/kWh całodobowo

780 000

kWh

Stawka jakościowa – zł/kWh

780 000

kWh

Stawka opłaty przejściowej –
zł/kW/miesiąc

2 punkty
poboru

za 36 m-cy

Składnik stały stawki sieciowej
zł/kW/miesiąc

2 punkty
poboru

za 36 m-cy

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ
pom.

2 punkty
poboru

za 36 m-cy

Stawka opłaty kogeneracyjnej zł/Mwh

2 punkty
poboru

za 36 m-cy

Stawka opłaty OZE zł/Mwh

2 punkty
poboru

za 36 m-cy

Razem dystrybucja energii elektrycznej
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Cena
jednostkowa
netto zł

Wartość netto zł Wartość brutto zł

Łącznie dostawa i dystrybucja energii elektrycznej (pkt. 1 i pkt. 2) :
netto ……………………………..
podatek VAT ……………………………..
brutto: ……………………………..

Słownie: …………………………………………………………. (… / 100)
Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych.
2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważniony jest:
1) ze strony Wykonawcy – .............................. – ....................................
/ imię i nazwisko /
/stanowisko służbowe/
.........................
numer telefonu,

................................
...............................
tel./,
e-mail /

3. Oświadczam/oświadczamy, że:
1) akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
2) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
3) jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy;
5) posiadamy:
- podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej*
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki*
6) zamówienie wykonam/wykonamy:
 samodzielnie*
 przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części
zamówienia*:
Lp.

Nazwa / firma podwykonawcy

Wskazanie części zamówienia

7) Wykonawca jest/ nie jest**
□ mikro,
□ małym lub
□ średnim przedsiębiorcą
(zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,
które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
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małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO:
Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (1rozporządzenie 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)) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu /jeżeli dotyczy/*
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym);
6. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Zamawiającego będzie
………………………………………..
7. Spis dokumentów tworzących ofertę:
…………………………….
……………………………
……………………………
*niepotrzebne skreślić
**zaznaczyć właściwe

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

................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

data
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Załącznik nr 2a do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. kompleksowa dostawa energii
elektrycznej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, §2 ust. 2).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..............................................

............................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

data
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Załącznik nr 2b do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.

2.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam,
że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze: ………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………..
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.

2.

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.

2.
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(pieczęć Wykonawcy)

Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej
1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie należę
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369), z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty
w postępowaniu.
…………………………….

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/osób
reprezentowania wykonawcy

data

uprawnionej

do

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że należę do
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369), której skład stanowią następujący przedsiębiorcy,
którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu:
Lp. Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby

Listę można złożyć na odrębnym załączniku
…………………………….
data

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……….
……………….. , dnia …………………..r.

PEŁNOMOCNICTWO
GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI
Ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
(zwany dalej Zamawiającym )

reprezentowany przez ………………………
Zamawiający niniejszym udziela pełnomocnictwa:
……………………….
……………………….
(zwanemu dalej Dostawcą)

do dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich czynności związanych ze
zgłoszeniem właściwemu do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy
określoną w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego OSD.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia obowiązywania umowy sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej z w/w Dostawcą.

Podpis:

Pełnomocnictwo przyjmuję ………………………………………………
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