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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
brudna-robota.pl

Pniewy: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Numer ogłoszenia: 316292 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Zamówień Publicznych , ul. Różana, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Postępowanie prowadzone jest pod
nazwą: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym podstawowym wolumenie
901.500 kWh w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (+-15%). Zwiększenie ww. ilości
podstawowej kWh o 15% (135.225 kWh) - zakup możliwy na zasadzie prawa opcji - nie wymaga zmiany
zawartej umowy. Łączna ilość energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi: 1.036.725 kWh, tj.
1,036725000 GWh. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb ppe - szczegółowy wykaz
punktów poboru energii elektrycznej - lokali i obiektów stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zwiera także - zał. nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 3.Dostawy energii
elektrycznej będą realizowane na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych pomiędzy poszczególnymi
Jednostkami (występującymi w imieniu własnym), a Wykonawcą. 4.Przedmiotem zamówienia nie są usługi
dystrybucji energii elektrycznej. 5.Wszystkie Jednostki posiadają, ważne do 31.12.2015 r. umowy sprzedaży
energii elektrycznej, zawarte z firmą RWE Polska SA. 6.Umowy o usługi dystrybucyjne zostały zawarte
samodzielnie przez poszczególne Jednostki, na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy ww.
Jednostkami oraz operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Umowy dystrybucji obowiązują na czas
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nieokreślony. 7.Jednostki zapewniają dostosowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego do wymogów Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innych obowiązujących przepisów w terminach umożliwiających
wykonanie nin. umowy. 8.Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z
zapisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059, z późń. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz
Polskimi Normami. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. 11.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających z art. 67 ust. 1 pkt 7
uPzp) 12.Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Nie mogą stanowić roszczenia o wykorzystanie
wskazanej ilości w całości, lub jakiekolwiek inne roszczenie Wykonawcy. 13.Rozpoczęcie dostawy energii
elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2016 r., przy czym, zgodnie z obowiązującym prawem, warunkiem
rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru jest pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany
sprzedawcy. 14.Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiaroworozliczenowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który następnie przekazuje je
Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca może więc wystawić faktury na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, albo na podstawie szacunków. 15.Dopuszcza się możliwość wystawiania
faktur szacunkowych, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię
elektryczną na rzecz Sprzedawcy. 16.Wszelkie zobowiązania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wobec
Wykonawcy, w tym szczegóły terminów oraz sposób przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowyh dla
poszczególnych punktów poboru energii znajdują się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
znajdującej się na stronach internetowych OSD wskazanych w Zał. Nr 1 do SIWZ. Uwaga dotycząca grupy
taryfowej i mocy umownej: W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano planowane
parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących, o
ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania przez poszczególne Jednostki z OSD nowych umów na usługi
dystrybucyjne lub w trakcie ich trwania..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

2z6

2015-11-23 16:43

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie wymaga złożenia koncesji do oferty. Wystarczającym
będzie złożenie oświadczenia - zał. Nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia - zał. Nr 3
do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia - zał. Nr 3
do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia - zał. Nr 3
do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia - zał. Nr 3
do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach
określonych ustawą - Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) 1.Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 oraz w
trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze
zm.) o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o składają wszyscy ci Wykonawcy lub jeden w imieniu wszystkich. Należy odpowiednio zaznaczyć
w oświadczeniu. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 3.Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych
odpisów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego
(składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony(e) nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości,
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co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.Formularz ofertowy.
6.Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 7.(Dotyczy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto - zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii
umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 8.Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność
informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ
oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie
zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. 9.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. 10.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 11.Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia
dokumentów dotyczących: a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru
stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. 12.Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za
zgodność z oryginałem. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż PL, są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Termin zapłaty - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie: a.zmiany
jednostkowej ceny brutto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki
opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny
brutto za 1 kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem
akcyzowym, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych
do tej ustawy. b.zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy, Zmiana ilości
punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez
Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach
opisanych w umowie, tj. wg ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy. c.zmiany terminu
dostaw energii elektrycznej, Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu dostaw energii może być okoliczność
niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. Zmiany wskazane w
opisie przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://brudna-robota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Zamówień
Publicznych, ul. Różana 27, 62-045 Pniewy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015
godzina 17:30, miejsce: Kancelaria Zamówień Publicznych, ul. Różana 27, 62-045 Pniewy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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