Wielka Nieszawka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwanej dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej
Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii
elektrycznej

Numer ogłoszenia: 329171 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ• CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. , ul. Toruńska 34/40, 87-165 Wielka
Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 622 06 00, faks 56 622 06 01.

•

Adres strony internetowej zamawiają cego: www.olender.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ• CEGO: Inny: spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚ LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiają cego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii
elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwanej dalej: PE) do
obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice.
Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okreś lenie przedmiotu oraz wielkoś ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwanej dalej:
PE) obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice.
Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej Planowana wysokość rocznego zużycia energii
elektrycznej wynosi 1726876 kWh, w tym A/1 -289506, B/2 - 295598, C/3 - 1141772, moc umowna dla
wskazanego punktu poboru wynosi 400 kW. Szczegółowe zestawienie planowanego zużycia energii zawiera
załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniają cych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoż enie oferty częś ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoż enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘ POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreś lonej działalnoś ci lub czynnoś ci, jeż eli przepisy prawa
nakładają obowią zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży wraz z ofertą koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.

•

III.3.2) Wiedza i doś wiadczenie
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 OŚ WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ• DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘ POWANIU 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 oś wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postę powaniu, należ y przedłoż yć :

•
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należ y przedłoż yć :

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
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,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty, zaakceptowany wzór umowy
III.7) Czy ogranicza się moż liwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona bę dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treś ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreś lenie warunków zmian
Ceny określone w umowie ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostę pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.olender.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moż na uzyskać pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji
Olender Sp. z o.o. Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę powaniu lub ofert: 21.12.2011
godzina 10:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji Olender Sp. z o.o. Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34/40, 87165 Cierpice, sekretariat (wejście od hotelu OLENDER).
IV.4.5) Termin zwią zania ofertą : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

