Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/284/44/12
ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. 081/889 30 00, fax 081/886 25 95
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJACĄ
SPRZEDAś ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI
DYSTRYBUCYJNEJ NA POTRZEBY PIWET-PIB
CPV: 09310000-5, 65310000-9
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyŜej
200 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.), a w szczególności na podstawie art. 39–46 wyŜej wskazanej ustawy.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaŜ energii elektrycznej dla odbiorów
WO-3-559, WO-3-175, WO-3-568 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach i świadczenie usługi dystrybucyjnej. Zakup energii
odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy kompleksowej sprzedaŜy energii dla
poszczególnych odbiorów.
Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
b) ofercie Wykonawcy.
2. Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia
01.04.2012-31.03.2013 lecz nie wcześniej niŜ po przeprowadzeniu skutecznej procedury
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, określonej w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia
z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Prawa zamówień publicznych, tzn.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, waŜną w okresie wykonywania
umowy,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają zawartą
umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego działającym w rejonie oraz w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres powadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali min. 5 dostaw, o wartości min. 2.000.000,00
zł. kaŜda.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym w rejonie oraz w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 5 dostaw, o
wartości min. 2.000.000,00 zł. kaŜda. posiadają rachunek, potwierdzający
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy - wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa musi
wynosić co najmniej 2.000.000,00 zł.
Sposób oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ, dołączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ
Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie
moŜliwe wyłącznie na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać
wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku) – załącznik nr 1;
2) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2;
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3) oświadczenie wykonawcy wskazujące te części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych wykonawców, upowaŜniające jednego z wykonawców do
reprezentowania pozostałych;
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie zaistnienia
przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.
1 pkt 1– 3 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4;
7) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
9) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
10) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wysokość środków finansowych
lub zdolność kredytowa musi odnosić się do wartości wynosić co najmniej
2.000.000,00 zł.;
11) dowód wpłaty wadium;
12) kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
13) oświadczenie o zawartej umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym w rejonie.
14) referencje potwierdzające, Ŝe Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali min. 5 dostaw, o wartości min. 2.000.000,00 zł. kaŜda.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna)
1) w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia
przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone w pkt. 5 ppkt 2;
2) wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy;
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3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą wskazanym
i upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych wykonawców;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
5) kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania,
określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych;
6) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na
“Wykonawcę”, w miejscu np. “nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane
pełnomocnika.
7) Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wybrania
oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający
Ŝąda przed zawarciem umowy przedstawienia kserokopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wykonawca moŜe przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz
dokumenty:
– faksem (nr 0 81 886 25 95)
– pocztą, przesyłką kurierską,
– osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego,
– w postaci elektronicznej
Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, informacje i oświadczenia do
Wykonawcy w pierwszej kolejności w postaci elektronicznej. W przypadku braku
potwierdzenia tego samego dnia roboczego e-mailem zwrotnym faktu otrzymania informacji
zostanie ona wysłana faksem pod numer wskazany w ofercie. JeŜeli wskazane sposoby
komunikacji będą niemoŜliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia
i oświadczenia pocztą pod adres wskazany w ofercie.
8. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ:
1) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, przesyłając treść
zapytania w formach, o których mowa w pkt 7 SIWZ. Warunkiem udzielenia odpowiedzi
jest fakt, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ:
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie przesłana
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
umieszczona na stronie internetowej.
2) JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami
wskazanymi w art. 38 Prawa zamówień publicznych
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
mgr Anna Kasprzak – anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
mgr Agata Wawer – agata.wawer@piwet.pulawy.pl
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mgr Karolina Piorun – karolina.piorun@piwet.pulawy.pl
mgr Anna Malagocka - anna.malagocka@piwet.pulawy.pl
tel. 0 81 889 32 28, 889 33 50
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie: 45.000,00 zł. 20.000,00 zł.
Wadium naleŜy wnieść na rachunek Nr 35203000451110000000531520 w BGś S.A. Oddział
w Puławach.
Wadium moŜe być wnoszone równieŜ w innych formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy PZP.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŜeniem opisanym w art. 46 ust. 4a
(tj. wadium zostaje zatrzymane jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to
z przyczyn nieleŜących po jego stronie).
Wadium moŜe zostać zwrócone równieŜ na wniosek wykonawcy, który wycofa swoja ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzyma wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jeŜeli:
- odmówi on podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
Pozostałe warunki dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym
formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).
Ofertę stanowi wypełniony “formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć
dokumenty wymienione w SIWZ.
Ofertę naleŜy złoŜyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
Oferta i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, nr 93 z późn. zm.), czyli
muszą być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego
upowaŜnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby
podpisującej ofertę. Obok złoŜonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona
pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy
Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złoŜyć
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własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umoŜliwiające
identyfikację osoby składającej podpis.
9) Zaleca się, aby kaŜda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Wykonawcy.
10) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do
reprezentacji.
11) Wszystkie dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu, w szczególności
informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez wykonawcę lub uprawnionego
reprezentanta wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać
z odpisu z KRS albo z załączonego pełnomocnictwa.
12) Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złoŜone w formie kserokopii muszą być podpisane lub parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
13) Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę
podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię
dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy
i podpisy złoŜone na stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii
muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie oferty.
Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
14) PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
15) Oferta powinna być złoŜona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach
– wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na zamawiającego, na
adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
“OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ”
(sprzedaŜ i dystrybucja)
NIE OTWIERAĆ PRZED 20.02.2012 r., GODZ. 11.00”
14) Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi na kopercie wewnętrznej powinny być
umieszczone nazwa i adres Wykonawcy.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Kancelarii PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
2) Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2012 r. godz. 11.00
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2012 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego,
mieszczącej się w Puławach przy ul. Partyzantów 57, w sali konferencyjnej.
4) Otwarcie ofert jest jawne.
5) Oferty złoŜone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
14. Zmiana i wycofanie oferty
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek,
modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być
złoŜone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach
(zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.
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2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad,
jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie
“WYCOFANIE”.
3) Koperty z dopiskiem “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
4) Koperty z dopiskiem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po
stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złoŜoną ofertą, koperty
wewnętrzne ofert nie będą otwierane.
15. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) W formularzu oferty (zał. nr 1) Wykonawca określi cenę brutto za dostawę energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do PIWet-PIB
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz, tj. za 3545MWh energii
elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna w okresie
12 miesięcy, obliczoną z uwzględnieniem cen i stawek określonych w formularzu
cenowym oferty (zał. nr 2 do SIWZ). Cena ta stanowi jedynie podstawę oceny ofert
w kryterium cena, natomiast rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie wg cen i stawek opłat określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym
załączonym do oferty.
2) cena winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia w zakresie objętym SIWZ.
3) Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z Ŝadnych podatków, opłat ani nie
będzie zwracał Ŝadnych kar naleŜnych z jakiegokolwiek tytułu.
4) Wykonawca nie moŜe samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. nr
97, poz. 1050 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (dz. U.
z 1994 r. r 84, poz. 386 ze zm.)
5) zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami prawa
podatkowego spowoduje odrzucenie oferty.
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert
1) Oceny ofert dokona Komisja.
2) Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty, nie
podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają
odrzuceniu.
3) Kryteria wyboru:
Cena oferty – 100%.
4) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – waŜne.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert nieodrzuconych – waŜnych,
zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1) Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
wszystkich uczestników postępowania, którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy),
siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złoŜonych ofert,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Z Wykonawcą, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa
w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym
terminie i miejscu podpisania umowy.
19. Istotne postanowienia umowy
1) Cena jednostkowa sprzedaŜy energii elektrycznej musi być stała.
2) Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za dystrybucję energii
elektrycznej jedynie w przypadku wprowadzania zmian w taryfie Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w taryfie
OSD. W takim przypadku Wykonawca dostarczy (na piśmie) nową taryfę lub wyciąg z
treści nowej taryfy zawierające nowe ceny jednostkowe za dystrybucję energii
elektrycznej. Zmiana cen nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy, nowa Taryfa
zostanie dołączona w formie załącznika do obowiązującej umowy. Nowa Taryfa będzie
dotyczyła nowego okresu rozliczeniowego.
4) W okresie obowiązywania umowy muszą być zachowane następujące warunki
techniczne dla poszczególnych przyłączy-odbiorów:
1.Odbiór: WO-3-559
1.1. Układ zasilania obiektu: 3 fazowy.
1.2.Grupa przyłączeniowa: grupa III.
1.3.Miejsce dostarczania energii elektrycznej: stacja wnętrzowa średniego napięciazaciski prądowe przekładników prądowych pomiaru energii elektrycznej od strony
zasilania.
1.4. Zasilanie obiektu odbywa się z 4 przyłączy.
1.5. Łączna moc przyłączeniowa obiektu: 1940 kW.
1.6. Pomiar energii elektrycznej odbywa się na napięciu 15000 V.
1.7. Łączny czas trwania przerw jednorazowych w dostarczaniu energii elektrycznej
w ciągu roku: nieplanowych 4h, planowanych 35h.
1.8. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej;
nieplanowanej 0,5min, planowanej 12h.
1.9. Współczynnik pewności zasilania:1,5
1.10. Częstotliwość
jednomiesięczny.

odczytu

wskazań

układu

pomiarowo-rozliczeniowego:

1.11. Zamówiona moc umowna na 2012 rok: 6 miesięcy po 850 kW, 6 miesięcy po
650kW.
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2. Odbiór: WO-3-175
2.1. Odbiorcę zalicza się do IV grupy przyłączeniowej odbiorców energii elektrycznej.
2.2. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej są: zaciski prądowe na
wyjściu od transformatora, w kierunku instalacji odbiorcy.
2.3. Pomiar energii elektrycznej odbywa się na napięciu 0,4 kV.
2.4. Granicę eksploatacji urządzeń
dostarczania energii elektrycznej.

elektroenergetycznych

stanowi:

miejsce

2.5. Moc przyłączeniowa obiektu: 850kW 750kW
2.6. Współczynnik pewności zasilania:1,0 –jeden ciąg zasilania.
2.7.Do rozliczeń za usługi przesyłowe jako moc pobraną przyjmuje się najwyŜsze
obciąŜenie wykazane przez wskaźnik mocy 15 minutowej.
2.8. Zamówiona moc umowna na 2012 rok: 6 miesięcy po 220kw, 6 miesięcy po 180
kW.
2.9.Rozliczenia za energię elektryczną i usługi przesyłowe odbywać się będzie
w grupie taryfowej C21.
3. Odbiór: WO-3-568.
3.1. Odbiorcę zalicza się do IV grupy przyłączeniowej odbiorców energii elektrycznej.
3.2. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej są; zaciski prądowe na
wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.
3.3. Pomiar energii elektrycznej odbywa się na napięciu 0,4 kV.
3.4. Granicę eksploatacji urządzeń
dostarczania energii elektrycznej.

elektroenergetycznych

stanowi:

miejsce

3.5. Moc przyłączeniowa obiektu: 350kW.
3.6. współczynnik jedności zasilania: 1,0 –jeden ciąg zasilania.
3.7. Do rozliczeń za usługi przesyłowe jako moc pobraną przyjmuje się najwyŜsze
obciąŜenie wykazane przez wskaźnik mocy 15 minutowej.
3.8. Zamówiona moc umowna na 2012 rok: 6 miesięcy po 100kW, 6 miesięcy po 85
kW.
3.9. Rozliczenia za energię elektryczną i usługi przesyłowe odbywać się będą
w grupie taryfowej C21.
9) Planowane zuŜycie energii elektrycznej ustala się maksymalnie na 3545 MWh/rok.
11) Zamawiający będzie zamawiał moc umowną na kolejny rok kalendarzowy do końca
października poprzedniego roku. Na wniosek odbiorcy będzie moŜliwe co najmniej
1 krotne zwiększenie mocy bez dodatkowych opłat i zmian opłaty stałej. Ponadto moc
zamówiona moŜe być zwiększona bez dodatkowych opłat przy rozpoczęciu
uŜytkowania nowych budynków i obiektów budowlanych.
„Odbiorca jest obowiązany zgłosić Sprzedawcy na piśmie, oddzielnie dla kaŜdego
miejsca dostarczania, wielkość mocy umownej na kolejny rok kalendarzowy Warunki
zmiany mocy umownej określa OSD. Wielkość mocy umownej nie moŜe być większa od
mocy przyłączeniowej określonej dla danego miejsca dostarczania / przyłącza jak
równieŜ nie moŜe być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności
metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo rozliczeniowym przekładników
9

prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru
mocy przez Odbiorcę.”

12) Rozliczenia za energie elektryczną i usługi dystrybucji odbywać się będą na podstawie
odczytów wskazań liczników dokonywanych przez upowaŜnionych pracowników
OSD w terminach ustalonych przez Sprzedawcę w okresach 1 miesięcznych.
13) Umowa moŜe być rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca:
a) w przypadku gdy instalacja elektryczna Zamawiającego nie spełnia wymogów
wynikających z właściwych Polskich Norm i obowiązujących przepisów
o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;
b) w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną
albo świadczone usługi dystrybucyjne co najmniej 1 miesiąc po upływie terminu
płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu
do zapłaty zaległych i bieŜących naleŜności;
14) W przypadku zmiany technicznych lub ekonomicznych warunków dostarczania
energii elektrycznej albo konieczności zmiany warunków przyłączania, przy
zachowaniu obowiązujących Wykonawcę terminów uprzedzenia Zamawiającego,
Strony uzgodnią odpowiednią zmianę Umowy. W przypadku nie uzgodnienia tej
zmiany, Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
15) Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:
a) w przypadkach raŜącego naruszenia warunków Umowy przez Zamawiającego,
w tym w razie poboru energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) z przyczyn kwalifikowanych jako siła wyŜsza (tj. nadzwyczajne zdarzenie
zewnętrzne niezaleŜne od woli Stron Umowy) lub w wyniku wykonania orzeczeń
sądów, decyzji organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
c) w razie powzięcia wiadomości o utracie przez Zamawiającego tytułu prawnego do
nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego dostarczana jest energia
elektryczna.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 179. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi,
jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują
środki odwoławcze uregulowane w dziale VI Prawa zamówień publicznych (artykuły
179–198g), a w szczególności odwołanie określone w art. 180. ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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Termin wniesienia odwołania uregulowane w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 1.
ustawy Pzp:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane faksem lub
drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154. pkt 5. ustawy Pzp.
Specyfikację zatwierdził, ………………………
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