
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.namyslow.pl

Namysłów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek

organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.

Numer ogłoszenia: 248607 - 2013; data zamieszczenia : 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu , Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.namyslow.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 na potrzeby jednostek

organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

i sprzedaŜ energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego. Jednostki

organizacyjne Zamawiającego: 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 12a,

2. Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej, 46- 100 Namysłów, Kamienna 22, 3. Zespół Szkół Rolniczych, 46-100

Namysłów, ul. Pułaskiego 3, 4. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 12,

5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 3c, 6. Zespół Szkół Specjalnych

w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Staszica 8, 7. Dom Dziecka w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul.

Pułaskiego 1, 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Namysłowie, ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów.

9. Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 10. Przedmiot zamówienia

naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity

Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami) oraz właściwymi przepisami szczególnymi. Wykaz jednostek, miejsc

dostarczania (punktów poboru) energii elektrycznej oraz ich podstawowe parametry zawarte są w dodatku nr 4

do SIWZ. Szacunkowa ilość zamawianej energii obejmująca okres realizacji zamówienia zawarta jest w cenniku

będącego załącznikiem do formularza oferty. Dodatkowe szczegóły związane z realizacją zamówienia zawarte są

w dodatku nr 3 do SIWZ o nazwie: Warunki realizacyjne zamówienia. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24...

1 z 5 2013-11-21 14:53



charakter jedynie orientacyjny, słuŜący do porównania ofert i w Ŝadnym wypadku nie stanowi ze strony

Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało

jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Ewentualna

zmiana przewidywanego szacunkowego zuŜycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zuŜytą ilość energii wg cen określonych w ofercie przetargowej.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego,

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów kompleksowych sprzedaŜy energii elektrycznej

i świadczenia usług dystrybucji dla punktów poboru energii. W okresie wypowiedzenia obowiązujących umów

Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty,

które nie będą obejmowały wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone.

Miejsce realizacji zamówienia: teren działania wykonawcy, jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

TAK. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia

uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 7

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759

z późn. zmianami). Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany zostanie

do zastosowania w zamówieniach uzupełniających cen nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu

podstawowym. Suma zamówień uzupełniających - do 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5, 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

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

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

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wadium wynosi 12 000,00 zł. Wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub

wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta:

36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.49.2013.AK-G.

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 Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24...

2 z 5 2013-11-21 14:53



zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek jeŜeli złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz złoŜy dokumenty potwierdzające

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, a mianowicie aktualnie

obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią

elektryczną.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada

odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli oświadczy, Ŝe dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli złoŜy oświadczenie, Ŝe dysponuje

odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek jeŜeli złoŜy oświadczenie, Ŝe znajduje się

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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 Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24...

3 z 5 2013-11-21 14:53



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) wypełniony formularz oferty, 2) cennik, 3) dowód wpłaty wadium, 4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy

wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.

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: najniŜsza cena.

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

W następujących przypadkach: 1) przedłuŜającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się

przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) złoŜenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu

realizacji przedmiotu zamówienia. 3) losowych uniemoŜliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 4) jeŜeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły

wyŜszej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŜnych od strony, która się na nie powołuje i których

konsekwencji mimo zachowania naleŜytej staranności nie moŜna było uniknąć, uniemoŜliwiających terminowe

wykonanie przedmiotu umowy, 5) zmiany stawek podatku akcyzowego i podatku VAT na energie elektryczną

wynikające z przepisów prawa, zmianie ulegną ceny brutto i wartości podatków stosownie do zmienionych

przepisów, ceny netto pozostaną bez zmian, 6) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających

wpływ na jej realizację. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin
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wykonania umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.

Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę.

PowyŜsze zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy w formie aneksu. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do Zamawiającego do wyraŜenia takiej zgody. W przypadku kaŜdej zmiany o której

mowa powyŜej po stronie wnoszącego propozycję zmian leŜy udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.namyslow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu,

pok. nr 210..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.12.2013

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210..

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:  1) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Nie dotyczy 2) SKŁADANIE OFERT: Ofertę naleŜy złoŜyć w

zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniŜszego wzoru: DOKŁADNA NAZWA I ADRES

ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta na przetarg - sprzedaŜ energii

elektrycznej. NIE OTWIERAĆ PRZED: TERMIN OTWARCIA OFERT 3) OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu,

co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie,

Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 4) OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW: W zakresie procedury

przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. /77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77 410 36 95 wew. 212 lub 77

410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji,

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30. W zakresie przedmiotu zamówienia: Maria

Adamczyk tel. 77 410 36 95 wew. 209, fax 77 410 36 95 wew. 212 lub 77 410 39 22, Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w

godz. 07:30 - 15:30..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa 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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