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ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA
(IWZ)

W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM DOTYCZĄCYM WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA
ZAKUP PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W
INSTALACJACH OZE

Tryb postępowania:

zapytanie ofertowe na podstawie regulacji wewnętrznych Wytwórcy

Wytwórca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Zatwierdzam

[…………………………….]

Warszawa, dnia 13-11-2019 r.
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1. INFORMACJE O WYTWÓRCY
1.1

Wytwórcą jest:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Tel.: +48 22 37 20 253
Strona internetowa www.wody.gov.pl

1.2
1.3

Postępowanie prowadzi Departament Usług Wodnych – Wydział Energetyki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej jako: RODO), informujemy, że:
1.3.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-844, ul.
Grzybowska 80/82 (dalej jako: PGW WP).
1.3.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod
adresem – iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
80/82 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
1.3.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy,
której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO).
1.3.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
1.3.5 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z
przepisów prawa.
1.3.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celu wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny dla
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.3.7 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w
tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art.
15 RODO);
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b) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(podstawa prawna: art. 16 RODO);
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
1.3.8 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa (podstawa prawna: art. 77
RODO).
1.3.9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia i
realizacji umowy, o której mowa w pkt 3.
1.3.9.1 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
2. TRYB WYŁONIENIA WYKONAWCY
2.1

Postępowanie ofertowe dotyczące wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup
przez przedsiębiorstwo energetyczne energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
OZE prowadzone jest na podstawie wewnętrznych regulacji Wytwórcy.

2.2

W prowadzonym postępowaniu nie mają wprost zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz
przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2.3

Wytwórca będzie stosować warunki rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od Wykonawcy–
zwanego dalej „rozporządzeniem MR” oraz warunki określające przystąpienie
Wykonawcy do złożenia oferty zgodne z ustawą Pzp.

2.4

Wytwórca najpierw zbada zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 IWZ czy
Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a następnie zbada, która z ofert została oceniona jako
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 12 IWZ.

2.5

Wytwórca zastrzega sobie prawo do nie wybrania oferty w niniejszym postępowaniu,
bez podania przyczyn.

2.6

Wytwórca
dopuszcza
możliwość
przedstawionego wzoru umowy.

przeprowadzenia

negocjacji

odnośnie

3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
3.1

Wszelką korespondencję do Wytwórcy związaną z niniejszym postępowaniem, należy
kierować na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
oznaczenie sprawy: KZGW/KUE/ZO/101/2019
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Maciej Wanat tel. +48 22 37 51 310 email maciej.wanat@wody.gov.pl
Godziny kontaktu z Wytwórcą: od poniedziałku do piątku: 1015-1415.
3.2

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Wytwórcy o każdej zmianie
adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie
uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.

3.3

Wszelką korespondencję do Wytwórcy związaną z niniejszym postępowaniem,
składaną w formie pisemnej, należy doręczać do Kancelarii, której adres podano
w pkt 3.1.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
4.1 Przedmiotem postępowania jest wybór najkorzystniejszych warunków handlowych
związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wytworzonej w istniejących instalacjach
OZE (elektrowniach wodnych) będących własnością Skarbu Państwa w stosunku, do
których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa
właścicielskie oraz zakupem energii elektrycznej na potrzeby własne tych instalacji.
4.2

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest
do dokonania na własny koszt zmiany umów sprzedaży i zakupu Wytwórcy w
terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji wyżej wymienionych umów. W
przypadku zwłoki w realizacji zmiany umów sprzedaży i zakupu Wykonawca zostanie
obciążony karą umowną w wysokości 20 000 zł w odniesieniu do każdej instalacji OZE
w stosunku do której nastąpiła zwłoka. Oprócz kary umownej Wytwórca może
dochodzić poniesionych strat na zasadach ogólnych.

4.3

Wytwórca eksploatuje 10 instalacji OZE według wykazu znajdującego się w poniższej
tabeli. Szacowana produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 46 GWh / rocznie,
szacowane zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 113 MWh / rocznie.

Grupa
Taryfowa

Moc
1
umowna
[kW]

ENEA Poznań

B11

40

5,7

4 800

Energa Obrót

B21

20

5,2

800

EW Szonowo

Energa Operator

B21

20

7,5

800

EW Bydgoszcz

ENEA Poznań

B11

15

22,1

200

Lp.

RZGW

1
2

Gdańsk
Gdańsk

EW Michałowo

3
4

Gdańsk
Gdańsk

1
2

Szacowane
Szacowana
roczne
średnioroczna
zużycie
produkcja
energii na
energii na
2020 r.
2020 r. [MWh]
[MWh]

Nazwa obiektu

EW Mylof
2

Operator Systemu
Dystrybucyjnego

Dotyczy umów sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne instalacji OZE
Szacowana data usunięcia awarii - sierpień 2020 r.
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5

Gliwice

EW Rogów Opolski TAURON S.A

B11

40

20,0

1 280

6
7

Kraków

EW Dobczyce

Tauron Dystrybucja S.A.

B23

100

30,0

9 000

Poznań

EW Jeziorsko

PGE Dystrybucja S.A.

B11

40

4,0

15 000

8
9

Rzeszów EW Klimkówka

Tauron Dystrybucja S.A.

B21

100

1,5

4 451

Wrocław EW Kozielno

Tauron Dystrybucja S.A.

B21

130

6,0

5 100

Tauron Dystrybucja S.A.

B22

80

11,1

4 900

10 Wrocław EW Topola

4.4 PRODUKT I: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI OZE.
4.4.1 We wszystkich opcjach cenowych musi zostać określony koszt bilansowania
handlowego (BH) rozumianego jako zgłaszanie do Operatora Systemu
Przesyłowego (OSP) przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe (POB) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej. POB
uczestniczy w procesie rozliczeń z OSP niezbilansowania wynikającego z
różnicy pomiędzy ilością energii z przyjętych do realizacji umów sprzedaży
oraz rzeczywistą ilością energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie
pomiarów w Miejscu Dostarczenia. Koszt bilansowania handlowego musi być
określony jednostkowo dla każdej opcji cenowej w wartościach stałych
wyrażonych w [zł/MWh], a nie w wartościach procentowych.
4.4.2 Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE będzie realizowana na podstawie
wyboru przez Wytwórcę jednego z trzech poniższych opcji.
4.4.3 OPCJA I – CENA STAŁA NIEZMIENNA PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
We wszystkich godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży energii
elektrycznej wynosić będzie:
Cs = A - BH
Zasady wyznaczenia należności:
𝑁𝑤 = ∑𝐻
𝑛=1 (Cs ∗ En)
Gdzie:
NW
- należność netto Wytwórcy za dostarczoną energię elektryczną
w danej godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cs
- cena netto energii elektrycznej w godzinie n okresu
rozliczeniowego wyrażona w zł/MWh;
En – wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n,
zmierzony i wyznaczony przez OSD, wyrażony w MWh;
n

- dana godzina okresu rozliczeniowego;

H

- liczba godzin w okresie rozliczeniowym;

A – wartość określona przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażona
w zł/MWh;
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BH – koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony
przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.
4.4.4 OPCJA II – CENA ZMIENNA OPARTA NA GODZINOWYCH INDEKSACH TGE
W poszczególnych godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży Energii
Elektrycznej wynosić będzie:
CRn= CTGEfix_n - BH
Zasady wyznaczenia należności:
𝑁𝑊 = ∑𝐻
𝑛=1(𝐶𝑅𝑛 ∗ 𝐸𝑛 )
Gdzie:
Nw – należność netto Wytwórcy za dostarczoną energie elektryczną w danej
godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
CRn – cena rynkowa na Rynku Dnia Następnego wyznaczana w godzinie;
CTGEfix_n – cena w godzinie n ustalona na fixing I o godzinie 10.30 na Rynku
Dnia Następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wyrażona
w zł/MWh;
En – wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n, zmierzony i
wyznaczony przez OSD wyrażony w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
BH – koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony przez
Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.
4.4.5 OPCJA III – CENA SPRZEDAŻY OPARTA NA INSTRUMENTACH RYNKU RTT
W poszczególnych godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży Energii
Elektrycznej wynosić będzie:
Cq= CTGEBASE Q1;Q2;Q3,Q4 – BH
Zasady wyznaczenia należności:
𝑁𝑤 = ∑𝐻
𝑛=1 (Cq ∗ En)
Gdzie:

Nw – należność netto Wytwórcy za dostarczoną energie elektryczną w danej
godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cq – cena rynkowa na Rynku Terminowym Towarowym dla poszczególnych
kwartałów roku 2020;
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CTGEBASEQ1;Q2;Q3;Q4 – cena stała obowiązująca przez wszystkie godziny
poszczególnych kwartałów roku 2020, wyznaczona jako średnia arytmetyczna z
5 sesji poprzedzających planowaną zmianę w oparciu o kontrakty typu BASE Q
na Rynku Terminowym Towarowym prowadzonym przez Towarową Giełdę
Energii S.A. wyrażona w zł/MWh. Zmiana może być dokonana najpóźniej na 14
dni kalendarzowych przed zakończeniem notowania instrumentu BASE_Q-1-20,
BASE_Q-2-20, BASE_Q-3-20, BASE_Q-4-20 na Towarowej Giełdzie Energii SA.;
En – wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n, zmierzony i
wyznaczony przez OSD, wyrażony w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
BH – koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony przez
Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.

4.5

PRODUKT II: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE INSTALACJI OZE.
We wszystkich godzinach obowiązywania Umowy cena zakupu energii elektrycznej
wynosić będzie:
Cz = D
Zasady wyznaczenia należności:
𝐻

𝑁𝑠 = ∑ (Cz ∗ En)
𝑛=1

Gdzie:
Ns - należność netto Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w danej
godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cz - cena netto sprzedaży energii elektrycznej w godzinie n okresu
rozliczeniowego zł/MWh;
En - wolumen energii elektrycznej dostarczonej w godzinie n okresu
rozliczeniowego zmierzona i wyznaczona przez OSD wyrażona w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
D – wartość określona przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażona w
zł/MWh.
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5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
5.1

Termin realizacji prac rozpocznie swój bieg w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą.

5.2

Okres realizacji umowy trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
6.1 W formularzu oferty określonym w Załączniku Nr 1 do IWZ należy podać ryczałtową
wartość netto większą od zera za realizację każdej z opcji:
a) produktu I (wskaźnik A);
b) produktu II (wskaźnik D);
c) kosztów bilansowania handlowego (wskaźnik BH);
d) ilość zmian opcji (dopuszczalna jest wartość zero).
6.2 Wartość ofertowa wskaźników określonych w ust. 6.1 a)-c) musi być wyrażona w złotych,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o
denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług.
6.3 Wartość ofertowa wskaźników określonych w ust. 6.1 a)-c) zostanie powiększona o
wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT, która wynika z przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6.4 Wartość ofertowa wskaźników określonych w ust. 6.1 a)-c) winna obejmować wszystkie
koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu
zapytania w zakresie objętym opisem istotnych warunków zapytania.
6.5 Cena netto za dostarczoną przez Wytwórcę energię elektryczną zostanie obliczona na
zasadach określonych w pkt 4.4.3 -4.4.5
6.6 Cena netto za odebraną/zakupioną na potrzeby własne przez Wytwórcę energię
elektryczną zostanie obliczona na zasadach określonych w pkt 4.5. Cena netto
(wskaźnik D) nie może być obciążona wartością akcyzy, z uwagi na fakt, iż Wytwórca sam
dokonuje rozliczeń w tym zakresie.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału Wykonawcy, wobec których zachodzą
przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj. w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1574 i poz. 1948) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
7.2.1. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. oświadczą, że posiadają
następujące kompetencje organizacyjne, prawne oraz zawodowe:
a)

posiadają ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b)

posiadają umowy dystrybucyjne zawarte ze wszystkimi operatorami
systemu dystrybucyjnego na terenie, których znajdują się poszczególne
instalacje OZE należące do Wytwórcy;

c)

wykażą, że samodzielnie lub poprzez osoby trzecie posiadają
możliwości pełnienia obowiązków Podmiotu odpowiedzialnego za
Bilansowanie u wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych na
terenie, których znajdują się instalacje OZE należące do Wytwórcy;

d)

posiadają zawartą umowę o świadczenie usług przesyłowych z Polskimi
Sieciami Elektroenergetycznymi.

7.2.2.

dysponują odpowiednim doświadczeniem tj. wykażą w formie oświadczenia, że
w okresie ostatnich trzech lat dokonały zakupu energii elektrycznej w ilości nie
mniejszej niż 50 000 MWh rocznie z co najmniej 10 instalacji OZE, w tym co
najmniej z 5 instalacji hydroenergetycznych, o mocy instalowanej nie mniejszej
niż 0,500 MW. Oświadczenie powinno zawierać nazwę instalacji, jej rodzaj, moc
instalowaną oraz okres zakupu energii elektrycznej.

7.2.3.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej.
Przez okres obowiązywania umowy Wytwórca wymaga posiadania przez
Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 zł.

7.3 W związku z jawnością postępowania informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
nie mogą być udostępnione przez Wytwórcę, muszą być nie później niż w terminie
składania ofert zastrzeżone przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7.4 Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.4.1 Ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia –
nie spełnia,
7.4.2 Niespełnienie co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w IWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8. PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – WYMOGI FORMALNE
8.1

Oferta musi obejmować wszystkie produkty wskazane w pkt 4.4 i 4.5 przedmiotu
zapytania i być sporządzona zgodnie z istotnymi warunkami zapytania i treścią
określoną w dokumentach wskazanych w pkt 9.1 IWZ.
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8.2

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
oferty złożonej przez danego Wykonawcę.

8.3

Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę, muszą spełniać
następujące wymogi:

8.3.1 dokumenty składające się na ofertę, określone w pkt 9.1 IWZ (również sporządzane
przez Wykonawcę na załączonych do IWZ wzorach), muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby
do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
8.3.2 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania
lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub
dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
8.3.3 poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, albo osoby przez
niego umocowane na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
8.3.4 pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale
albo kopii poświadczonej notarialnie i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale
albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika
uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego
podmiotu.
8.4

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

8.5

Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem
na język polski.

8.6

Zaleca się, aby dokumenty, jakich żąda Wytwórca od Wykonawców były połączone
w sposób trwały.

8.7

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Wytwórca dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.

9. OFERTA ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
9.1

Oferta:
Na kompletną ofertę składa się:
1) Formularz oferty zgodny z treścią Załącznika Nr 1 do IWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do IWZ.

9.2

Dokumenty składane razem z ofertą:
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9.2.1

dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania
lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub
dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie,
których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała
właściwego organu Wykonawcy;

9.2.2

pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub
dokumenty podpisuje pełnomocnik;

9.2.3

kopia polisy lub certyfikatu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt
7.2.3

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 21 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),
uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.2 Opakowanie powinno być oznakowane zgodnie z punktem 11.3 IWZ oraz opatrzone co
najmniej nazwą i adresem Wykonawcy. Jeżeli oferta jest umieszczona w kilku
opakowaniach (np. przesyłka kurierska) wymogi określone w zdaniu pierwszym
dotyczą w szczególności opakowania zewnętrznego.
11.3 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa;
oznaczenie sprawy: KZGW/KUE/ZO/101/2019
OFERTA W
POSTĘPOWANIU OFERTOWYM DOTYCZĄCYM WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA
ZAKUP PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W
INSTALACJACH OZE
Nie otwierać przed godz. 1100 w dniu 22.11.2019 r.
11.4

Ofertę należy złożyć u Wytwórcy w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82,
w Kancelarii znajdującej się w pomieszczeniu 636 , do dnia 22.11.2019 r. do godz. 1000.
Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany
adres.
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11.5

W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt 11.4 IWZ, Wytwórca
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę bez jej otwierania w
terminie 3 dni roboczych.

11.6

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 11.3 IWZ, będzie
dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana”. Wykonawca wycofując ofertę
zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę
upoważnioną do jego reprezentacji.

11.7

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Wytwórcy
w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa.

11.8

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

12.1 Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
12.2 Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
12.2.1

Cena – waga 80%

12.2.2

Ilość możliwych zmian opcji – waga 20%

12.3 Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = PcN + Pi
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
PcN – liczba punktów w kryterium „cena” (suma PA, PBH, PD)
Pi - liczba punktów w kryterium „ilość możliwych zmian opcji ”.
12.4 Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
12.4.1

W kryterium „cena”
W kryterium „cena” ocenie podlegać będą wszystkie wskaźniki określone w
załączniku nr 1 do oferty z zastosowaniem następujących punktów:
Wskaźnik

Punkty

A

35

BH

35

D

10

Przy ocenie wskaźnika A będzie badana wartość ofertowa Wykonawcy w
odniesieniu do najwyższej oferowanej wartości w postępowaniu wg poniższego
wzoru:
PA = (Ab / Aw) x 35 pkt
gdzie:
Aw – najwyższa wartość spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
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Ab – wartość oferty badanej.
Przy ocenie wskaźnika BH będzie badana wartość ofertowa Wykonawcy w
odniesieniu do najniższej oferowanej wartości w postępowaniu.
PBH = (BHn / BHb) x 35 pkt
gdzie:
BHn – najniższa wartość spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
BHb – wartość oferty badanej.
Przy ocenie wskaźnika D będzie badana wartość ofertowa Wykonawcy w
odniesieniu do najniższej oferowanej wartości w postępowaniu.
PD = (Dn / Db) x 10 pkt
gdzie:
Dn – najniższa wartość spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Db – wartość oferty badanej.
12.4.2

Ilość zmian opcji cenowych:
0 pkt – brak zmiany opcji określonych w pkt 4.4.3 – 4.4.5;
10 pkt – 2 krotna zmiana opcji określonych w pkt 4.4.3 – 4.4.5;
20 pkt – 4 krotna zmiana opcji określonych w pkt 4.4.3 – 4.4.5.

12.5

13.

Wytwórca wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w IWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma
punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę
punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 12.3 IWZ.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 10 % wartość brutto
określonej przez niego w pkt 4 załącznika nr 1 do IWZ. Zabezpieczenie można wnieść w
jednej lub w kilku następujących formach:
13.1.1

pieniądzu;

13.1.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;

13.1.3

gwarancjach bankowych;

13.1.4

gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.1.5

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

13.2 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych
w pkt 13.1.2 - 13.1.5 IWZ musi być przekazany Wytwórcy w formie oryginału.
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13.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Wytwórcy w NBP Nr: 11 1130 1017 0020 1510 6790 0001
13.4 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Wytwórca
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Wytwórca zwróci
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
13.5 Termin i zasady zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określone zostały w załączniku Nr 3 do IWZ.
14.

FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY

14.1

Przed podpisaniem umowy z Wytwórcą Wykonawca, którego ofertę wybrano, po
uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 13.

15.

UMOWY W POSTĘPOWANIU

15.1

Wytwórca zamierza zawrzeć w postępowaniu umowy sprzedaży zgodnie ze wzorem
załącznik nr 3 do IWZ

15.2

Umowy w postępowaniu dotyczącym produktu I określonego w pkt 4.4 zostaną
zawarte na podstawie wzoru umowy określonej w Załącznik Nr 3 do IWZ.

15.3

Wykonawca akceptuje treść istotnych warunków umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do IWZ, oświadczeniem zawartym w treści
Formularza oferty.

15.4

Umowy w postępowaniu dotyczącym produktu II określonego w pkt 4.5 zostaną
zawarte na wzorcu umowy stosowanym przez Wykonawcę przy sprzedaży energii
elektrycznej na potrzeby własne instalacji OZE. Wytwórca zastrzega sobie możliwość
negocjacji zapisów tego wzorca.

16.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Integralną część IWZ stanowią załączniki:
1)
2)
3)

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza oferty,
Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza oświadczeń,
Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej .
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