
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Skórzec: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 218631 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Skórzec , ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 

025 6312891, faks 025 6312891.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.skorzec.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Lista punktów poboru wraz z szacowanym 

zapotrzebowaniem została wskazana w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia: zestawienie obiektów 

Zamawiającego - stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie: a) dla 

oświetlenia ulicznego: w roku 2015: 162.698,00 kWh; w roku 2016: 162.698,00 kWh; razem: 325.396,00 

kWh. b) dla pozostałych obiektów: w roku 2015: 484.569,00 kWh; w roku 2016: 494.569,00 kWh; razem: 

979.138,00 kWh. Razem wszystkie obiekty: 1.304.534,00 kWh. Z uwagi na rozpoczęte i planowane 

inwestycje, skutkujące powstaniem nowych punktów poboru w trakcie realizacji umowy, przewiduje się 

możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w 

załączniku nr 7.1. do SIWZ do 20% całkowitej liczby punktów poboru. W efekcie zmiany liczby punktów 

poboru przewiduje się możliwość wzrostu zapotrzebowania na dostawy energii w trakcie realizacji 

zamówienia na poziomie 10% , tj. 1.304.534,00 x 110% = 1.434.987,40 kWh..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

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: Zakończenie: 31.12.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 30.10.2014r. do godz. 09.45 wnieść wadium w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych) na zasadach określonych w sekcji VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, jeżeli posiada: 

Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający oceni 

spełnianie w/w warunku na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że: należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - 

wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) 

energii elektrycznej o wolumenie dostaw na rzecz jednego klienta wynoszącym co najmniej 

500.000 kWh w skali roku i o długości świadczonej sprzedaży wynoszącej nieprzerwanie 

minimum 12 miesięcy. Zamawiający oceni spełnianie w/w warunku na podstawie załączonych 

do oferty: - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy te zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

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:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:
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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)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. (wzór pełnomocnictwa 

stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ); 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany; 4. 

Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

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 zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a) zmiany w 

strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, 

adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, b) zmiany osób 

reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, c) na wniosek 

Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej 

wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Zmiana nie może przekroczyć 20 % całkowitej ilości 
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punktów, d) z przyczyn formalno-prawnych, w szczególności związanych z okresem wypowiedzenia 

obowiązujących umów kompleksowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonywania zamówienia dla punktów odbioru objętych umowami kompleksowymi, z zastrzeżeniem 

granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2016 r., d) cena ulega zmianie wyłącznie w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 22..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.10.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec (kancelaria 

- parter).

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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