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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole 

NIP 754-10-19-285 

tel. 77 4531127 

http://www.ncpp.opole.pl,   

e-mail:  zamowienia@ncpp.opole.pl 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej w dalszej treści 

ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia 

nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Pzp. 

2.3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury określonej 

w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy 

ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3.3. Dane o PPE niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zawarto w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel, niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

3.4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w czasie realizacji niniejszego zamówienia wynosi (+/- 10%) 

1 114 634 kWh. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący 

do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 

Ilość pobranej przez Zamawiającego energii ustalana będzie w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo–

rozliczeniowych. 

3.5. Prognoza zużycia energii wskazana w punkcie 3.3. powyżej, stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie 

wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie 

wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 

zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w trakcie przetargu cenę jednostkową energii.  

3.6. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), 

jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii 

elektrycznej niż prognozowana w punkcie 3.3. powyżej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem 

lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem 

energii w ramach poszczególnych PPE. 

3.7. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści ustawą Prawo energetyczne, zgodnie z aktami 

wykonawczymi do ww. ustawy, innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi 

w koncesjach, postanowieniami Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

http://www.ncpp.opole.pl/
mailto:zamowienia@ncpp.opole.pl
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3.9. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A., zwanego dalej OSD, z którym Zamawiający ma zawarte na czas 

nieokreślony umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę z OSD, na podstawie której Wykonawca może prowadzić 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD na obszarze właściwym dla 

Zamawiającego. Posiadanie takiej umowy jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym sprzedaż energii 

elektrycznej przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. 

3.11. Wykonawca, w oparciu o udzielone przez Zamawiającego stosowne Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do 

terminowego złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej i dokonania wszelkich 

czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

3.12. Zamawiający informuje, że: 

1) posiada tytuł prawny do dysponowania obiektem Amfiteatru wraz z zapleczem. Jest to umowa najmu zawarta 

pomiędzy Zamawiającym a Miastem Opole na czas nieokreślony, 

2) okres rozliczeniowy dla każdego PPE wynosi 1 miesiąc, 

3) zmiana sprzedawcy energii elektrycznej odbędzie się po raz kolejny, 

4) obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest pomiędzy Zamawiającym a PGE Obrót S.A. na czas 

określony i obowiązuje do dnia 31 marca 2020 r., 

5) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

3.13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 – Elektryczność 

4. WARUNKI OGÓLNE 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

4.4 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4.5 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4.6 Zamawiający nie dopuszcza zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców. 

4.7 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN. 

4.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4.9 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od 01.04.2020 do 31.03.2022 r. 

5.2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy u OSD 

6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może zostać udzielone 

bądź w umowie regulującej współpracę między członkami konsorcjum, bądź na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument 

ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty.  

6.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

6.3. Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie 

prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pełnomocnika, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 



Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem)  
w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia STRONA 5 Z 13 

6.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA O PODSTAWACH WYKLUCZENIA 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada Koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

zgodną z ustawą Prawo energetyczne, ważną w okresie wykonywania zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, warunek opisany powyżej musi spełniać każdy 

z Wykonawców składających wspólną ofertę. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia 

powinien zachodzić względem każdego z Wykonawców oddzielnie. 

7.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego 

zaistnieją przesłanki do wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne). 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

(przesłanki fakultatywne), czyli wykluczenie Wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, 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. Przepisu 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. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

7.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO WYKONAWCĘ: 

1) formularz ofertowy, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do SIWZ; 

2) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, według Załącznika Nr 3 do SIWZ;  

3) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

według Załącznika Nr 4 do SIWZ; 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których 

mowa w pkt 8.1. ppkt 2 i 3, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenia te mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

5) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, w sytuacji gdy Wykonawca 

ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

6) pełnomocnictwo bądź umowę (w której udzielono pełnomocnictwa) regulującą współpracę między 

członkami konsorcjum, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub umowa powinny być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców występujących wspólnie.  

8.2. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ  

1) Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2) W przypadku 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.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.  

4) Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty. 

8.3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców występujących wspólne ww. dokument składa każdy z nich. 

Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument, jeśli będzie można go uzyskać z ogólnodostępnej  

i bezpłatnej bazy danych. 
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2) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną z ustawą Prawo energetyczne, w celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 ppkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) 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 8.4 ppkt. 1, 

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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeżeli 

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a także jeżeli złożone 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.8. 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 oraz 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. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

9.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, należy kierować na adres:  

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole 

lub na adres e-mail: zamowienia@ncpp.opole.pl  

9.3. Do złożenia oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą lub stanowiących jej uzupełnienie, w tym oświadczeń 

i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, wymagana jest wyłącznie forma pisemna złożenia za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, na adres Zamawiającego. 

9.4. W przypadku przesyłania korespondencji listownie lub składanej w siedzibie Zamawiającego osobiście czy przy 

pomocy posłańca, datą złożenia dokumentu jest data jego wpływu na wskazany w punkcie 9.2 adres 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać korespondencję w sposób umożliwiający zapoznanie 

się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 16.00.  

mailto:zamowienia@ncpp.opole.pl
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9.5. W przypadku przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, Strony obowiązane są niezwłocznie potwierdzić 

na żądanie każdej ze stron będącej nadawcą, faktu otrzymania ww. korespondencji. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana 

przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy 

doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jej treścią.  

9.6. Dokumenty przesyłane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, winny mieć formę skanu dokumentu podpisanego 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego Wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie przesyłania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9.7. Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (e-mail) dotyczy m. in. następujących dokumentów: 

1) zapytań dotyczących treści SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

2) informacji z otwarcia ofert, 

3) wezwań do udzielenia wyjaśnień, złożenia, uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę dokumentów,  

4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień, 

5) wezwań do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, 

6) informacji o poprawieniu omyłek, 

7) informacji o wynikach postępowania, wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, 

8) pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą. 

9.8. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających formy pisemnej pod 

rygorem nieważności: 

1) złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą;  

2) zmiany oferty;  

3) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty;  

4) złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp;  

5) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, 

6) złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;  

7) złożenia pełnomocnictw, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp.  

9.9. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim, w związku z czym dokumenty sporządzone w innym 

języku niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 

W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.10. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Arkadiusz Anger – Kierownik administracyjny NCPP 

2) w zakresie procedury przetargowej: Marzena Szagdaj-Ryśniak – Asystent dyrektora NCPP 

9.11. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 

do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

10. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, z zachowaniem sposobu 

porozumiewania się opisanego w punkcie 9 niniejszej SIWZ.  

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

10.7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w BZP i na stronie internetowej oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 

ofert.  

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 

o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

10.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, ogłoszenia dot. postępowania, wyniki postępowania itp. 

będą zamieszczane na stronie http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/. Tym samym Wykonawcy związani są 

wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczonymi na stronie Zamawiającego i są zobowiązani złożyć 

ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w informacjach dla Wykonawców. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesieni przez Wykonawców wadium. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert.  

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i obejmować całość przedmiotu zamówienia.  

13.3. Ofertę oraz dokumenty tworzące ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzone 

w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

13.4. Oferta oraz dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane, a wszystkie jej strony parafowane, przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby podpisującej (złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska) 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oraz spółki cywilnej, ofertę i dokumenty tworzące ofertę 

muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub przez ustanowionego pełnomocnika. 

13.5. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Ofertę i Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale, inne 

dokumenty, których żąda Zamawiający na podstawie ww. rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, 

dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

13.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność 

z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów 

muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
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13.7. Poprawki w ofercie i załącznikach muszą być naniesione poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 

nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę 

(czytelny podpis lub parafka z imienną pieczątką) i datą naniesienia zmiany.  

13.8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów dekompletację. 

13.9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

zaadresowanym do Zamawiającego, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonym napisem 

„Przetarg na dostawę energii elektrycznej”. Dodatkowo na opakowaniu należy też umieścić oznaczenie 

„Nie otwierać przed dniem ………. godz. ………”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na opakowaniu (kopercie). 

13.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany do oferty lub 

wycofanie oferty winny być doręczone na piśmie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiany do oferty muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta (patrz pkt 13.10 powyżej), dodatkowo 

opakowanie zewnętrzne winno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji. 

13.11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione 

innym uczestnikom postępowania i jednocześnie musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu 

na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

13.12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamieścił w formularzu ofertowym wzmiankę o tym, które informacje 

zastrzeżone zostały jako tajemnica przedsiębiorstwa, a same te informacje zostały wydzielone i złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. W razie braku takiego 

wskazania Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie ww. informacji w przypadku, gdy 

Wykonawca niewłaściwie oznakuje lub nie wydzieli ww. dokumentów jako odrębnej części oferty. 

13.13. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie 

internetowej Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. 

13.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Miejsce składania ofert: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole 

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2020 r. do godziny 15
00

. 

14.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, 

ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole 

Termin otwarcia ofert: dnia 10 lutego 2020 r. o godziny 15
15

. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.4. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 14.1. Zamawiający niezwłocznie zwróci 

Wykonawcy taką ofertę. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:  

 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym cenę brutto za realizacją przedmiotu zamówienia, wyrażoną 

w złotych polskich (w wartościach liczbowych i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.2. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu ceny jednostkowej netto oraz szacowanego zużycia 

energii (kWh) zawartego w punkcie 3.3 niniejszej SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powiększonego o należny podatek VAT. 

15.3. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania ofert. 

15.4. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym cenę jednostkową netto energii elektrycznej, z zastosowaniem 

której będzie realizował przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do czterech miejsc 

po przecinku.  

15.5. Cena jednostkowa energii elektrycznej zaoferowana przez Wykonawcę powinna uwzględniać wszystkie składniki, 

koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, należności 

wynikające z obowiązujących przepisów. Brak podania ceny jednostkowej netto w formularzu oferty 

przetargowej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp. 

15.6. Cena oferty winna zawierać wszystkie składniki i koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 

(w tym koszty wynikające z m.in. dokonania bilansowania handlowego, czy też stałe koszty opłat handlowych), 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku VAT i akcyzowego) wg. odpowiadających jej 

składników cenowych oraz z uwzględnieniem wszystkich wymogów, o których mowa w SIWZ. 

15.7. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku. Jeżeli w ofercie brak ww. informacji, Zamawiający ma prawo przyjąć, iż takiego obowiązku 

podatkowego nie ma. 

15.8. Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena jednostkowa za 1 MWh, pozostanie stała przez cały 

okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 

do SIWZ. 

15.9. Cena brutto przedstawiona w ofercie nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistego zużycia energii elektrycznej (według wskazań liczników) oraz ceny 

jednostkowej podanej w Ofercie przetargowej. 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1. Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium i wagi tego kryterium:  

cena oferty brutto - 100% 

16.2. Do wyliczenia punktów w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 najniższa cena spośród ofert badanych   x  100    =    liczba punktów 

  cena oferty badanej 

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 

16.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie 

wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punków. Oferta Wykonawcy może otrzymać 

maksymalnie 100 punktów. 

16.4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli przy zastosowaniu 

wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy 

zaoferowanych cen. 

16.5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp dokona poprawienia w ofercie Wykonawcy oczywistych 

omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. 
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17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie 

wszystkich uczestników postepowania oraz udostępni stosowne informacje na stronie internetowej i na tablicy 

ogłoszeń. 

17.2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

w zakresie danego zadania poinformowany zostanie o miejscu i terminie podpisania umowy.  

17.3. Termin w pkt. 17.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania elektronicznie zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

17.4. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, o ile stosowne 

dokumenty lub informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowę regulującą 

współpracę tych podmiotów, zawartą na czas realizacji umowy; 

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez 

Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy; 

3) w przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika Wykonawcy, Pełnomocnik zobowiązany będzie 

do złożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego umocowanie do czynności (Pełnomocnictwo); 

4) kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku wyboru spółki cywilnej jako oferty najkorzystniejszej;  

5) kopię umowy z OSD TAURON Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD TAURON Dystrybucja S.A. 

17.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, 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 (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp). 

17.6. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

17.7. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy, 

uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1. Istotne dla stron postanowienia i warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  

19.2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

20.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ustawy Pzp przysługują 

Wykonawcy, 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 Pzp.  

20.2. 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. 

20.3. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp. 
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21. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

21.1. 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 dla Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu 

(45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.  

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z inspektorem ochrony danych 

Zamawiającego pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP 

z dopiskiem „Dane osobowe”, tel. 77 4531127. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie ustawy Pzp, 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, przez cały czas trwania umowy. 

5) Państwa dane mogą być ujawniane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Dane zawarte w umowie mogą być również 

ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej. 

6) Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, 

w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, podmiotom 

wykonującym usługi serwisowe, firmom świadczącym usługi prawne, konsultacyjne i audytowe. 

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Obowiązek podania Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

9) Posiadają Państwo prawo: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania); 

 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; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Państwu: 

 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

21.2. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane 

osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć 

Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty pkt 6). 

 

Opole, dnia 31 stycznia 2020 r. 
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