
Gmina Pysznica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wspólnych zmawiających na terenie

gminy Pysznica na rok 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Podmiot

Gmina Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica

Dom Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pysznica, krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul.

Wolności 322 pok. nr 24 , 37-403 Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004,

e-mail zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.

Adres strony internetowej (URL): https://pysznica.bip.gmina.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe na podstawie art. 16 ust. 1 Prawa
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zamówień publicznych. Gmina Zaleszany jest uprawniona do przeprowadzenia niniejszego

postępowania w imieniu i na rzecz niżej wymienionych Zamawiających i ich jednostek

organizacyjnych, tj: 1) Gmina Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica 2) Zakład Gospodarki

Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica; 3)

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica; 4) Dom Kultury w

Pysznicy, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

https://pysznica.bip.gmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

https://pysznica.bip.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie
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Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby

wspólnych zmawiających na terenie gminy Pysznica na rok 2020

Numer referencyjny: RI.III.271.13.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) na potrzeby: 1)

Oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Pysznica oraz obiektów jednostek organizacyjnych Gminy

Pysznica; 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Wolności

295, 37-403 Pysznica; 3) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Wolności 277, 37-403

Pysznica; 4) Domu Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica. Szczegółowe informacje

dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej

taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonym dokumencie o nazwie "Wykaz punktów poboru

energii elektrycznej” i stanowi załącznik nr 1 do siwz. Zestawienie poboru energii dla wszystkich

obiektów i urządzeń w gminie Pysznica obliczone na podstawie faktur z okresu od listopada 2018 r. do

listopada 2019 r. Szacunkowe zbiorcze zapotrzebowanie na energię na okres trwania zamówienia (12

miesięcy) wynosi w przybliżeniu 1 287 050 kWh. Podana powyżej wartość jest szacunkowa, podana w

celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego

wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą

lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

jest PGE Dystrybucja S.A. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z

postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i

Polskimi Normami. Gmina Pysznica jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania

przetargowego w imieniu wszystkich Zamawiających. Sprzedaż energii elektrycznej będzie się

odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających. Sprzedaż

energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów do

którego przyłączone są obiekty Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych. Warunki świadczenia

usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. Wykonawca zobowiązuje się

do złożenia OSD – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o

zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający informuje, że umowy zawarte na

punkty pomiarowe wykazane w przedmiotowym przetargu są umowami rozdzielonymi oraz

kompleksowymi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał umowę lub promesę zawarcia

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego

(OSD) – PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, na podstawie której może prowadzić sprzedaż

energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów
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wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.

U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi

na ich podstawie . Wskazane ilości zużycia energii są orientacyjne (szacunkowe) niezbędne do

określenia wartości zamówienia oraz wybrania najkorzystniejszej oferty. Określona powyżej ilość

może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia wg. rzeczywistego zużycia. Ewentualna zmiana

szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza

rozliczeniem za fatycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie.

Rozliczenia za pobrana energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych

układów pomiarowych. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w

Załączniku do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi

oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. O rezygnacji z punktów odbioru oraz o

zamknięciu lub likwidacji obiektu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie

wymaga aneksu do umowy. Nie wymaga również aneksu do umowy zmiana mocy umownej w

przypadkach określonych w zdaniu pierwszym i drugim. Zamawiający ma prawo do zwiększenia

ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku do umowy (w ramach tych samych grup

taryfowych) poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów

odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tych samych cen

jednostkowych i tej samej stawki rozliczeniowej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług

dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku zaistnienia potrzeby dla punktów poboru, dla których

będą obowiązywać umowy kompleksowe, obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie

wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług

dystrybucji (umowa kompleksowa), oraz reprezentowanie Zamawiającego i jego jednostek

organizacyjnych przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem nowej umowy

dystrybucyjnej. Do wykonania w/w czynności Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo. W ramach

zawartej umowy sprzedaży oraz bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca będzie odpowiedzialny

za bilansowanie handlowe. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków

związanych z niezbilansowaniem. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem

handlowym wynikające z Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD,

przysługują wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy. Rozliczenia pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje

udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje

możliwości zawarcia umowy ramowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty stosując aukcję
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elektroniczną.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-01-01  lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2020

roku do 31 grudnia 2020 roku z tym, że dostawa do każdego punktu poboru rozpocznie się nie

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub

sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany

sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże iż, posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (ważną w

okresie trwania zawartej umowy) lub koncesje, zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający,

że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania. Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub

równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za

zgodność z oryginałem.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49f9ee...

8 z 18 2019-11-28, 14:21



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) odpis z

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

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

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie Wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm).

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 ust.1 pkt

16-20 lub art. 24 ust. 5 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. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust.1

pkt.23 ustawy Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.W przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy

kapitałowej składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w

ust. 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) dokumenty, o których mowa w pkt 1)

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a
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dokument, o którym mowa w pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 4. 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 ust. 1.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Zapis ustępu 1.4 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (ważną w okresie

trwania zawartej umowy) lub koncesje, zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania. Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub

równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za

zgodność z oryginałem. 2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie wymaga żadnego

dokumentu. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do

SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, b) formularz cenowy (załącznik nr 2a do

SIWZ) 2. Wraz z ofertą wykonawca winien załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na

podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ -

załącznik nr 3 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25 a

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 4 do SIWZ, c) zobowiązanie

innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo określające jego zakres w

przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; (jeżeli dotyczy). e) pełnomocnictwo do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących

wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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Cena oferty 60,00

Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach związanych: a) z rezygnacją przez

Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku

przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub

likwidacji obiektu. b) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii

wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ, jednak w

rozmiarze nie większym niż 15% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do

Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 2. Dopuszczalne

zmiany umowy: 1) Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a)

cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT będzie podlegała zmianie tylko w przypadku

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym) b) cena jednostkowa

brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, c) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności

określonych w ust. 1 rezygnacja z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w Załączniku

nr 1 do Umowy może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez

zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.

3 zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1

do umowy, nastąpi w rozmiarze nie większym niż 15% ilości punktów poboru energii wskazanych w

załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.

5. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje

z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49f9ee...
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-06, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49f9ee...
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