
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dorzeczebialej.pl

Tuchów: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spó ki Komunalnej
Dorzecze Bia ej Sp. z o.o.

Numer og oszenia: 253164 - 2015; data zamieszczenia: 26.09.2015
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spó ka Komunalna "Dorzecze Bia ej" sp. z o.o. , ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

Tuchów, woj. ma opolskie, tel. 014 6525379, 6506204, faks 014 6525141.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.dorzeczebialej.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spó ki

Komunalnej Dorzecze Bia ej Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z pó n.

zm.), zwanej dalej sprzeda  energii elektrycznej, w szacowanej ilo ci 2 063 090 kWh dla istniej cych i

planowanych do pod czenia punktów poboru okre lonych w pkt I i II za cznika nr 1 do SIWZ, w okresie od

01.01.2016r. do 31.12.2016r., zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ..

II.1.5)
V przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych:

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473

oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915), w wysoko ci do 20%.

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.12.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy wymaga wniesienia wadium w wysoko ci 10 000 z  (s ownie:

dziesi  tysi cy z otych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W zakresie wykazania spe niania przez Wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, nale y przed : 1) o wiadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, o spe nieniu

przez Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wed ug

wzoru stanowi cego za cznik nr 3 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie

niniejszego zamówienia dwóch lub wi cej Wykonawców o wiadczenie mo e by  z one przez

ka dego z Wykonawców - je li ka dy z nich spe nia wszystkie warunki samodzielnie, albo mo e by

one wspólnie, lecz w takim przypadku o wiadczenie musi by  z one i podpisane przez

pe nomocnika lub przez osoby reprezentuj ce wszystkich Wykonawców), 2) wa  koncesj  na

prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu energi  elektryczn , wydan  przez Prezesa

Urz du Regulacji Energetyki.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.
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III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

potwierdzenie posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, w szczególno ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na

ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o
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dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty

dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e

uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub

wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6

miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o

udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie

do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;
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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: najni sza cena.

IV.2.2)
przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Zmiany Umowy b  dokonywane pod rygorem niewa no ci na pi mie, w formie aneksu do Umowy, z

zastrze eniem postanowie  zawartych w rozdziale 20 SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dorzeczebialej.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Spó ka Komunalna Dorzecze

Bia ej SP. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 12.10.2015

godzina 10:00, miejsce: Spó ka Komunalna Dorzecze Bia ej SP. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170

Tuchów, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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