
Ogłoszenie nr 350066 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

Panki:  Zakup energii elekt rycznej  na pot rzeby obiekt ów  Gminy Przyst ajń i

Gminy Panki i ich j ednost ek organizacyj nych oraz dla Zw iązku

Międzygminnego Panki – Przyst ajń do spraw  Ochrony Wód

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Dost aw y

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

Zamów ienie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie

Nazw a proj ek tu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zak łady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, k tórych

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj n ie j ednostek, k tóre będą realizow ały

zamów ienie, obej muj e społeczną i zaw odową in tegracj ę osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza centralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , k tóremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

I n formacj e na temat  podmiotu k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

www.bip.panki.pl
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postępow ania:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie przez zamaw iających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw  członkow sk ich

Unii Europej sk iej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw

członkow sk ich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I n formacj e dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Gmina Panki, krajowy numer identyfikacyjny 15139835600000, ul. ul. Tysiąclecia  5,

42140   Panki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 179 035, e-mail , faks 343 179 062.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.panki.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

nie

Adres st rony in ternetow ej , na k tórej  zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych w arunków

zamów ienia

tak

www.bip.panki.pl
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Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony -  w ięcej  in formacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub w niosk i o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu należy przesyłać:

Elek t ron iczn ie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

 pisemnej na adres wskazany w SIWZ za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r, poz. 1529 z późn. zm.);

Adres:

Komunikacj a elek t ron iczna w ymaga korzystan ia z narzędzi i urządzeń  lub formatów  plików , k tóre

n ie są ogóln ie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego:  Zakup energii elektrycznej na potrzeby

obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz dla Związku Międzygminnego

Panki – Przystajń do spraw Ochrony Wód

Numer  referencyj ny:

Przed w szczęciem postępow ania o udzielen ie zamów ienia przeprow adzono dialog techniczny
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nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:  dostawy

I I .3)  I n formacj a o możliw ości sk ładania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -

określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:  Przedmiot

zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich

jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki – Przystajń ds. Ochrony Wód

I I .5)  Głów ny kod CPV: 09310000-5

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I I .7)  Czy przew iduj e się udzielen ie zamów ień , o k tórych mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pk t  3 ustaw y Pzp:  nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na k tóry została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na k tóry został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 31/12/2018

I I .9)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=80715871-0cdd-49bc-b6b4...

4 z 11 2016-11-23 15:18



I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

ile w ynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnie

obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność techniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w yk luczenia określone w  ar t . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iaj ący przew iduj e w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o n iepodleganiu w yk luczeniu oraz spełn ian iu  w arunków  udziału  w

postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełn ian iu  kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy
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I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

1. Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy

Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub

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 ofert, a w stosunku do

osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 ustawy

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielen ia zamów ienia:  przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iaj ący żąda w niesien ia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduj e się udzielen ie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ron icznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ron icznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:
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I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer ty w ar iantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zostaną zaproszeni do udziału  w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I n formacj e na temat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcj a elekt ron iczna
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Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elek t ron icznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, k tórych w artości będą przedmiotem aukcj i elek t ron icznej :

Przew iduj e się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikające z opisu przedmiotu

zamów ienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

cena 100

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o k tórej  mow a w  ar t . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyj ny, par tnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I n formacj e na temat  negocj acj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I n formacj e na temat  dialogu konkurencyj nego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I n formacj e na temat  par tnerstw a innow acyj nego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elek t ron iczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduj e się istotne zmiany postanow ień  zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofer ty, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy:  tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

1.1 Zmiana miejsca dostawy, 1.2 Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w

tym: zmiana ilości punktów poboru energii. 1.3 Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności

niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu

energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy. 1.4 Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny

lub zmiany obowiązujących przepisów. 1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz

wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. 1.6 Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy

których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne. 1.7 Pozostałe zmiany: a) siła wyższa

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania płatności na rzecz wykonawcy c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu

umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia

Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępnian ia in formacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środk i służące ochronie in formacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin sk ładania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu:

Data: 01/12/2016, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

I V.6.3)  Termin zw iązania ofer tą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej sk iej  oraz n iepodlegających

zw rotow i środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow sk ie Europej sk iego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), k tóre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części

zamów ienia:  nie

I V.6.5)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, j eżeli środk i służące

sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, k tóre zamaw iający

zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, n ie zostały mu przyznane

nie

I V.6.6)  I n formacj e dodatkow e:
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