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Czernikowo: Dostawa energii elektrycznej dla potrze b Gminy Czernikowo oraz

jednostek organizacyjnych Gminy

Numer ogłoszenia: 168899 - 2015; data zamieszczenia : 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 287 50

01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.czernikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz

jednostek organizacyjnych Gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii

elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo i jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Dostarczana energia musi spełniać

standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

1059 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi i Polskimi Normami. 3. Gmina Czernikowo przeprowadza postępowanie w

imieniu własnym oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Obsługi Szkół

w Czernikowie - Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie - Ochotnicza Straż Pożarna w Czernikowie - Ochotnicza Straż

Pożarna w Mazowszu - Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce - Ochotnicza Straż Pożarna w Witowężu. 4. Gmina Czernikowo

oraz wyżej wymienione jednostki, będą zawierać odrębne umowy, wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2016 roku

do 31 grudnia 2018 roku. 6. Dane dotyczące dostaw energii elektrycznej: a) ilość punktów poboru energii elektrycznej - 34 szt.

b) łączna moc umowna - 660,5 kW c) szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy - 792 693 kWh w tym: -

strefa I - 752 046 kWh - strefa II - 40 647 kWh 7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej

z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw

energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia

możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia

zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Prawo opcji jest

uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku
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nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem

uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. 8.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Dane zamieszczone w wykazie

mają charakter orientacyjny, zmiana parametrów w szczególności mocy umownej, grupy taryfowej nie stanowi istotnej zmiany

powodującej konieczność dokonywania zmian w SIWZ i/lub ogłoszeniu. 9. Obecnym sprzedawcą energii dla punktów poboru

energii elektrycznej wyszczególnionych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - wiersze 1-14; 16-28 i 30 jest CORRENTE Sp. z o.o.

Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. Dla punktów poboru energii wymienionych

w wierszach 15, 29 i 31-34 procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy. Umowy kompleksowe

zawarte są na czas nieokreślony z ENERGA-OBRÓT S.A. 10. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie

odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. - ENERGA - OPERATOR S.A.

11. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez

OSD działającego na danym terenie. 12. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza

oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie

złotych: trzy tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą

obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z

późn. zm.). Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
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wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22

ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22

ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22

ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22

ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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;
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA zgodny z treścią zamieszczonego

wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy - Załącznik Nr 1.1. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji,

poręczenia lub kopia przelewu). 3. Oświadczenie o nie powierzeniu wykonania zamówienia podwykonawcom zgodne z

treścią zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w

postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać

zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1.

zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku Nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru

energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego

punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego, 2. zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej: - ze zmiany cen jednostkowych brutto za 1 kWh wynikającej z ustawowej zmiany

stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki; - ze zmiany cen jednostkowych netto za 1 kWh wskazanych w

Formularzu cenowym w wyniku ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze

zmiany tej stawki; - ze zmiany wielkości poboru energii (prawo opcji), 3. zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii

elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w

szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużający się proces rozwiązania dotychczasowych

umów kompleksowych/sprzedaży, 4. zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych, wprowadzenia lub likwidacji PPE w

Załączniku Nr 1 do Umowy, 5. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących

potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.czernikowo.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego

12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.11.2015 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w

stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie

zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w

wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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