Wielka Nieszawka: Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w
Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice.
Numer ogłoszenia: 163775 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
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: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. , ul. Toruńska 34/40, 87165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 622 06 00, faks 56 622 06 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu
Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej
Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług
dystrybucji energii elektrycznej. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie 1
stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 wynosi: 1 806 500 kWh, w tym A/1 - 321000, B/2 -267 500, C/3 -1
218 000, moc umowna dla wskazanego punktu poboru wynosi 400 kW. Szczegółowe zestawienie
planowanego zużycia energii zawiera załącznik nr 1. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż
będzie kupować energię elektryczną zgodnie z wskazaniami układów pomiarowych, co oznacza, że
nie gwarantuje zużycia energii elektrycznej w ilości określonej w załączniku nr 1 tj. 1 806 500 kWh.

W ww. okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający
będzie korzystał z prawa opcji, tzn. realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb
zamawiającego, których dokładne określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie
gwarantuje wykorzystania 100% wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Z tego tytułu
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. Zamawiający gwarantuje, iż
zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym niż 90 % wolumenu określonego w załączniku nr 1
do SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 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: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
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
o

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie
obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku 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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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)
1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków , o których mowa w pkt
3.2., 3.3. siwz 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
dokumentów dotyczących w szczególności: 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.
Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od
.... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia

oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
(Wykonawca nie może zastrzec dokumentów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). oświadczenie Wykonawcy jaką cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli
wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) lub
podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy

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.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
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie: 1. zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh
brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych
stawek; 2. zmiany liczby punktów poboru energii wskazanych w umowie, w szczególności z powodu
likwidacji, zamknięcia, przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy, 3. zmiany gwarantowanej ilości energii elektrycznej w przypadkach losowych np.
pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp., odwołanie (z przyczyn niezależnych od Zamawiającego)
zaplanowanych imprez masowych lub awarii szczególnie energochłonnych odbiorników energii.
Pomniejszenie gwarantowanej energii elektrycznej zostanie wyznaczone na podstawie iloczynu
mocy odłączonej oraz czasu trwania tego odłączenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.olender.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sportu i
Rekreacji OLENDER sp. z o.o. ul. Toruńska 34/40 87-165 Cierpice, Wielka Nieszawka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.11.2015 godzina 15:30, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o. ul.
Toruńska 34/40 87-165 Cierpice, Wielka Nieszawka - sekretariat.
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

