Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.gnojnik.pl

Gnojnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik
Numer ogłoszenia: 446652 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14
6869600.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.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 na terenie
Gminy Gnojnik.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup energii
elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik zgodnie z wykazem punktów odbioru energii stanowiącym
załącznik do siwz. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia,
Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom (art. 36
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przedmiotem
zamówienia jest sekwencyjna (codzienna) dostawa - sprzedaż energii elektrycznej wg
standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne do oświetlenia dróg,
ulic i placów od zmierzchu do świtu oraz całodobowa dostawa energii do oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Gnojnik w okresie od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od dnia przewidzianego
na 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r. Termin rozpoczęcia dostawy może ulec zmianie. Rozpoczęcie

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak, niż po
spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem
skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług
dystrybucji. Opis potrzeb zamawiającego, dotyczących dostawy energii elektrycznej: Wykaz
punktów odbioru /pomiarowych/ energii elektrycznej w dotychczas stosowanej taryfie O11 został
określony w załączniku nr 2 do siwz. Szacunkowa ilość energii w okresie sprzedaży to 800 000
kWh w taryfie O11 oraz 249 000 kWh w taryfie C12A. Rozliczenie będzie następowało według
faktycznie zużytej energii na podstawie odczytów z układów pomiarowych. Ilość punktów poboru /
pomiarowych/ - 37 Godziny pracy oświetlenia ulic i placów są zgodne z ustawieniami zegara
astronomicznego. Dostawa energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków odbywa się całodobowo.
Wykonawca nie będzie naliczał opłat za obsługę rozliczenia odbiorcy tzw. opłaty handlowej.
Operatorem systemu dystrybucji jest Enion SA, oddział Tarnów, Rejon Dystrybucji Bochnia.
Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo od Zamawiającego upoważniające do wykonania
czynności związanych z rozwiązaniem obowiązujących oraz podpisaniem nowych umów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z
2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego
zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00
PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN)
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie spełniony,
gdy Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na sprzedaż energii elektrycznej
(obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy) wydaną przez Urząd Regulacji
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
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, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo 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 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
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wzór oferty na dostawy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Do umowy zostaną wprowadzone: -jedna cena brutto za 1 kWh energii elektrycznej w taryfie O11
oraz C12A. -terminy wykonania zadania zgodnie z zapisami siwz, -termin płatności faktur minimalny wymagany przez Zamawiającego 14 dni, nie dłuższy niż 21 dni liczony od dnia złożenia
faktury na dzienniku podawczym Zamawiającego. 18.2. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający wymaga aby
przed podpisaniem umowy przedłożono mu umowę regulującą współpracę tych wykonawców 18.3.
Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie
nie zmieniającym istotnych postanowień umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i treści złożonej oferty. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - Ulegną zmiany w przepisach prawnych
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub
podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem
kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, - Zostaną wprowadzone nowe podatki lub
opłaty o charakterze publicznoprawnym, Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie
rozwiązań zamiennych dopuszczonych ustawą Prawo energetyczne. Dopuszcza się możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej
obowiązywania zmianie ulegnie siedziba, adres, lub forma prawna Wykonawcy. Dopuszcza się
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji
zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć,
choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie
same kwalifikacje.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gnojnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.11.2012 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. 6
(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

