Mniszków: Zakup Energii Elektrycznej
Numer ogłoszenia: 253479 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj.
łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
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: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Mniszków zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne .
Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2
pkt 6 ustawy pzp. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści
finansowych. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub
nazwy własne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Część 1 zamówienia - zakup
energii elektrycznej dla punków odbioru zasilanych z sieci n.n. w taryfie C, której szacunkowa ilość w
okresie 24 miesięcy obrotu wynosi 720600 kWh, w tym taryfy: C12a-90%, C11-7%, C11o-3% . 3.
Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej w taryfie B23 dla oczyszczalni ścieków w
Mniszkowie zasilanej z sieci ś.n. poprzez transformator 15)0,4kV, będący własnością Zamawiającego
(układ pomiarowy przystosowany do zmiany sprzedawcy), której szacunkowy obrót w okresie 24
miesięcy wynosi 365200 kWh, w tym : szczyt przedpołudniowy-16% , szczyt popołudniowy -12%,
pozostałe godziny doby 72% . 4.Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć jedną kompletną
ofertę -odrębnie na każdą z części zamówienia . 5. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest
zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów odbioru energii, wymienionych w załączniku nr 1 do
niniejszej SIWZ. Liczba nowych punktów odbioru energii nie może przekroczyć 15% ilości obiektów
wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 6.Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w
imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa
kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.7.
Wykonawca będzie dostarczał i rozliczał w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości
odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowych prognoz jej zużycia.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia oddzielnych umów dla gminy oraz dla jej jednostek
organizacyjnych (szkoły). 9. Dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne ( Dz.U z 2006r. Nr 81 poz. 615 ze zm.) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy , normami i innymi przepisami prawa..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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.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

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga w szczególności:
a) Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b)
Posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź Teren, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów Zamawiającego. Zamawiający
dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z

ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia*/ nie spełnia*
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

o

warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
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;
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.Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr
2.1/2.2 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3.1/3.2
do SIWZ. 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4.Stosowne oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę lub promesę
umowy z PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź - Teren do obiektów
Zamawiającego.

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
Zgodnie z treścią projektu umowy : Cena jednostkowa w zł/1 kWh ulegnie 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: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26341 Mniszków -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

