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1.
1.1

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert w

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
200 000 euro.
1.2

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę i

dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia
31.12.2014 roku, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
KOD CPV 09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
1.3

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759
z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.
1.5

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie,
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ,
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
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Zamówienia.
1.6 Dane Zamawiającego:
Dokładny adres do korespondencji:
Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo
NIP: 554-281-87-74
REGON: 340523364
Strona internetowa: http://mgosir.koronowo.pl/
Telefon: 609 067 243; 531 81 04 19
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: kadry@mgosir.koronowo.pl
Znak postępowania: K.261.2.2012
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do

obiektów zarządzanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w
okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku.
Obiekty, których dotyczy postępowanie:
1.

Hala Sportowo - Widowiskowa, ul. Wąskotorowa 4; 86 – 010 Koronowo,

2.

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”,

ul. Pomianowskiego 16, dz. nr 1047/82; 86-010 Koronowo,
3.

Stadion Miejski w Koronowie, ul. Klasztorna 8 , 86-010 Koronowo,

4.

Plaża Miejska w Pieczyskach, Pieczyska dz. nr 76/25 ; 86-010 Koronowo.

Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej mają być świadczone przez okres 24 miesięcy, od
dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Szacunkowe całościowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 miesięcy we
wszystkich ww. obiektach wynosi 170.047 kWh.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości
zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania energii
elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej
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lub większej ilości energii w stosunku do zamawianej energii elektrycznej w czasie trwania
umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania
zamówienia).

Charakterystyka energetyczna poszczególnych obiektów:
1. Hala Sportowo - Widowiskowa w Koronowie:


szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy – 163. 705 kWh



moc umowna - Pu= 153 kW



grupa taryfowa - C21



miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe na budynku hali



moc przyłączeniowa - Pp= 153 kW



grupa przyłączeniowa - IV



maksymalna moc umowna - Pu max = 153 kW



miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu
kablowo-pomiarowym na budynku hali



zabezpieczenie po stronie OSD 250A



zabezpieczenie po stronie Odbiorcy:
- wkładka bezpiecznikowa BM 250 A
- układ sieci TN-C



współczynnik mocy - tg φ=0,4



układ pomiarowo-rozliczeniowy:
- przekładnik prądowy 250/5 A/A
- liczniki rozliczeniowe: jednostrefowy energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem
mocy maksymalnej, jednostrefowy energii biernej pobranej, jednostrefowy energii
biernej oddanej.

2. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”:


szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy – 2.428 kWh



moc umowna - Pu= 27 kW



grupa taryfowa - C11



miejsce przyłączenia - złącze kablowo -pomiarowe w granicy działki



moc przyłączeniowa - Pp= 27 kW



grupa przyłączeniowa - V



maksymalna moc umowna - Pu max = 27 kW



miejsce dostarczania energii - zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym z
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układem pomiarowo-rozliczeniowym


zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A



zabezpieczenie po stronie Odbiorcy:
- wkładka bezpiecznikowa



współczynnik mocy - tg φ=0,4



układ pomiarowo-rozliczeniowy:
- jednostrefowy licznik energii czynnej

3. Stadion Miejski w Koronowie:


szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy – 2.536 kWh



moc umowna - Pu= 11 kW



grupa taryfowa - C11



miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe



moc przyłączeniowa - Pp= 11 kW



grupa przyłączeniowa - V



maksymalna moc umowna - Pu max = 11 kW



miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu
kablowo-pomiarowym



zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A



zabezpieczenie po stronie Odbiorcy:
- wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A



współczynnik mocy - tg φ=0,4



układ pomiarowo-rozliczeniowy:
- jednostrefowy licznik energii czynnej

4. Plaża w Pieczyskach:


szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy – 1.378 kWh



moc umowna - Pu= 9 kW



grupa taryfowa - C11



miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe



moc przyłączeniowa - Pp= 12 kW



grupa przyłączeniowa - V



maksymalna moc umowna - Pu max = 9 kW



miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu
kablowo-pomiarowym



zabezpieczenie po stronie OSD zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A
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zabezpieczenie po stronie Odbiorcy:
- wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A



współczynnik mocy - tg φ=0,4



układ pomiarowo-rozliczeniowy:
- jednostrefowy licznik energii czynnej

2.2

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku, nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, w tym przede wszystkim
z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007
roku, nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
2.3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.4

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2.5

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.6

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

2.7

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

2.8

Zamawiający nabywał będzie energię elektryczną na potrzeby własne jako odbiorca

końcowy.
2.9

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie
zrealizuje zamówień.
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do rozpoczęcia wykonywania
Zamówienia w dniu następującym po dniu, w którym ustanie stosunek umowny
łączący Zamawiającego z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej – okres
wykonywania zamówienia od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku, jednak
nie dłużej niż do dnia wyczerpania maksymalnej wartości umowy brutto.
Miejscem wykonywania Zamówienia są budynki wskazane w punkcie 2.1 niniejszej
Specyfikacji.
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4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
4.1

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
(warunki pozytywne) i w art. 24 ust. 1 Ustawy (warunki negatywne) , dotyczące:
4.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję wydana przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną.
4.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał (rozpoczął i zakończył) lub wykonuje
(rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwie dostawy energii elektrycznej, odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawie będącej przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności
porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć realizację dostawy o wartości
nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto na okres 1 roku świadczenia dostawy.

4.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
5.1

W celu wykazania spełnienia pozytywnych warunków udziału w
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Postępowaniu, - art. 22 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1:
Koncesję na obrót energią elektryczną (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku, nr 89,
poz. 625 z późn. zm.).
5.1.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2:
Wykaz

wykonanych/wykonywanych,

co

najmniej

dwóch

dostaw

energii

elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik numer 4 do
SIWZ;
5.1.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią art. 44 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Załącznik numer 2 do SIWZ.
5.1.4 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.4:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią art. 44 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Załącznik numer 2 do SIWZ
5.2

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia - art. 24 ust. 1 Ustawy- warunek wskazany w punkcie 4.1.5 SIWZ
(warunki negatywne), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
-

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

-

jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Ustawy, to jest oświadczenie, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie
ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości zawarto układ
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – załącznik numer 6 do SIWZ,
-

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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy,

-

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

-

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz. U. z 2002 r., nr
197, poz. 1661 z późn. z m.)

-

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasadzie zastosowania formuły „spełnia – nie spełnia”.
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5.4

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5- 8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania ( § 2 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane; (Dz. U. z 2009 roku, nr 226, poz. 1817).
5.5

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane; (Dz. U. z 2009 roku, nr 226, poz. 1817).
5.6

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli inne podmioty będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do nich przedstawienia dokumentów, o
których mowa w pkt 5 SIWZ ppkt 5.2 i 5.4.
5.7

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku
składania dokumentów w wersji elektronicznej, stosuje się zapis § 6 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane; (Dz. U. z 2009 roku, nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku
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obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
5.8

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy składają
wspólnie ofertę, przy czym:
5.8.1

Oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.2 i 5.1.3 powinny

zostać złożone w taki sposób, by wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy
spełniają łącznie (przez jednego lub kilku wykonawców łącznie).
5.8.2

Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.1, 5.1.4

i 5.2 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców oddzielnie.
5.9
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.(dalej,
zbiorczo, „Korespondencja”) Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie.
5.10

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-

mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie,
jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona na piśmie.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
6.1

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, „Korespondencja”) Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie.

6.2

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer

wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie
1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść otarła do
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
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-

Agnieszka Kozańska - Kuraś, tel. 531 81 04 19
e-mail: agnieszkakozanska@gazeta.pl

-

Maciej Szlagowski, tel. 609 067 243
e-mail: m.szlagowski@gazeta.pl

8. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie
11.1 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10.2

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i

złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, zaleca się, aby sporządzić ją na maszynie

do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dla lepszej przejrzystości oferty,
zaleca się, aby wszystkie kartki oferty trwale spiąć, ponumerować, zaparafować lub podpisać
(podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta –
dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty
składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby
Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania. Na ofertę
składają się następujące dokumenty:
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10.3.1 Formularz ofertowo - cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w
załączniku numer 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych
polskich, powiększone o należny podatek VAT).
10.3.2 Oświadczenia podpisane przez Osoby Uprawnione i dokumenty, o których mowa w
punkcie 5 SIWZ.
10.4

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

10.5

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze
zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
10.6

Zaleca się, aby umieścić ofertę w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób

zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę i
dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia
31.12.2014 roku nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2012 roku, przed godz.15.00”. Na
kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.7

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.8

Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt 10.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
11.1

Termin składania ofert upływa 10 grudnia dnia 2012 roku o godz. 14:00. Oferty

złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, tj. do pokoju nr 4
11.2

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Koronowie przy ul.
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Wąskotorowej 4, pokój nr 4.
11.3

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2012 roku, o godz.15.00, w

siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
11.4

Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione

nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1 Cena ofertowa (cena razem) wynikać będzie z formularza oferty - załącznik nr 1 i
stanowi sumę ceny oferty 1, ceny oferty 2, ceny oferty 3 oraz ceny oferty 4 brutto za
sprzedaż i dystrybucję energii dla wszystkich czterech obiektów.

12.2 Podane ceny jednostkowe obejmujące sprzedaż energii, zamieszczone w
Formularzu ofertowym będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

12.3 Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych za świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej, w przypadku zmiany „Taryfy dla Usług dystrybucji energii elektrycznej”
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

12.4 Zamawiający wymaga, aby ceny jednostkowe podane zostały w złotych polskich, z
zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku, a cena razem podana została w złotych
polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
12.5

W tabelach zamieszczonych w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) podano:

Kolumna 1- wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Kolumna 2- taryfa
Kolumna 3- czas trwania usługi (m-ce)
Kolumna 4 – ilość przyłączy
Kolumna 5 – Moc umowna (MW lub kW)
Kolumna 6 – Wolumen energii (MWh lub kWh)
Oraz kolumny do wypełnienia przez Wykonawców:
Kolumna 7 – stawki opłat
Kolumna 8 – brutto
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Kolumna 9 – cena jednostkowa netto
Kolumna 10 – wartość netto
Kolumna 11 – VAT 23 %
Kolumna 12 – wartość brutto
Wartość razem za dystrybucję energii elektrycznej:
- wartość netto,
- wartość podatku VAT,
- wartość brutto.
Wartość razem za dostawę energii elektrycznej:
- wartość netto,
- wartość podatku VAT,
- wartość brutto.
CENA OFERTY (od 1 do 4):
- cena netto,
- wartość podatku VAT,
- wartość brutto.

12.6

Do oceny ofert przyjęta zostanie cena oferty 1, 2, 3 i 4 brutto.

12.7

Oferty ocenione zostaną za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:
Cena razem– 100 %

Sposób obliczania punktów:

Cena razem oferty najkorzystniejszej
CENA = ----------------------------------------------------------x 100%
Cena razem oferty badanej

Do wyliczenia punktów przyjęta zostanie cena brutto.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
14.1

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

14.2

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie

Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Na warunkach wskazanych we „Wzorze Umowy”
zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą.
Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza wyrażenie zgody na podpisanie z
Zamawiającym umowy o treści wskazanej we „Wzorze Umowy”.

15.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

15.1

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w

przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie
nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej,
o których mowa w Rozdziale VI Ustawy tj. w art. 179 – 198.

16.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY
16.1

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy
podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
16.2

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest

zobowiązany przed podpisaniem umowy do:
16.2.1 Przekazania Zamawiającemu listy osób, które będą brały udział w wykonywaniu
zamówienia, zawierającej:
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16.2.2 Dane zespołu wskazanego do dedykowanej obsługi kluczowych klientów poprzez
wskazanie imienne osób przewidzianych do udziału w zespole i ich zastępców wraz z
numerami telefonów, faksów, adresów e-mail,
16.2.3 Dane osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazywania i
odbioru dokumentów związanych z realizacją umowy (imiona, nazwiska, numery
telefonów, numery faksów, adresy e-mail).
16.2.4 Przedłożyć Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej/promessy z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii
elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub koncesję
na dystrybucję energią elektryczną [podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku, nr 89, poz. 625 z późn. zm.)].
16.3

Nie wywiązanie się z obowiązków określonych w pkt 16.2.1, 16.2.2 i 16.2.3 i 16.2.4

skutkować będzie uznaniem uchylaniem się od zawarcia umowy, co upoważnia
Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.

17.

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: formularz ofertowo - cenowy,
Załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1-4 ustawy Pzp,
Załącznik nr 3: oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Załącznik nr 4: doświadczenie zawodowe,
Załącznik nr 5: istotne postanowienia umowne.
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