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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ OGÓLNA

1.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.
Zadanie rozpatrywane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części
Ustawą Pzp.

1.1

Zamawiający
Zamawiającym i Inwestorem w przetargu jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dokładny adres do korespondencji: ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa
Górnicza
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32/ 262 22 10
Telefony: 32/63 95 132, 63 95 109
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: inwestycje@pwik.dabrowa.pl

1.2

Termin realizacji zamówienia.
01.01.2014r. – 31.12.2014r.

1.3

Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Część I:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014 – pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego - na
podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych
przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, rozporządzenia
wykonawcze do ww. ustawy oraz posiadaną przez oferenta koncesję na obrót
energią elektryczną. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., jako Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający ma podpisane Umowy (dla
poszczególnych obiektów) o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Część II:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego –
gotowość do sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014, w przypadku utraty przez Zamawiającego Sprzedawcy
Podstawowego - na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy oraz posiadaną przez
oferenta koncesję na obrót energią elektryczną. Sprzedaż odbywać się będzie za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., jako
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający ma podpisane
Umowy (dla poszczególnych obiektów) o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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2.

Warunki postępowania

2.1

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na drodze przetargu nieograniczonego.

2.2

Procedura uzupełniająca
Zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury przewidzianej dla
zamówienia uzupełniającego.

3.

Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu dla I i II części przedmiotu
zamówienia.

3.1

Do udziału w postępowaniu dla I i II części przedmiotu zamówienia
dopuszczeni są Oferenci spełniający warunki dotyczące:

3.1.1

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3.1.2

Posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia;

3.1.3

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3.1.4

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.2

W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
przedłożyli, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, następujących dokumentów:

3.2.1

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferent winien przedłożyć
następujące dokumenty:

3.2.1.1

Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - treść oświadczenia
zawiera załącznik nr 4/1 do SIWZ.

3.2.1.2

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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków ofert;

3.2.1.3

Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3.2.1.4

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.1.5

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

3.2.1.6

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;

3.2.1.7

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
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, 10 i 11 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.

3.2.2

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, Oferent winien przedłożyć
następujące dokumenty i oświadczenia:

3.2.2.1

Aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami obejmującą obszar miasta i gminy
Dąbrowa Górnicza lub całego kraju.

3.2.2.2

Oświadczenie, że Oferent posiada Generalną Umowę Dystrybucji zawartą z OSD
TAURON Dystrybucja S.A. (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4/2 do
SIWZ)

3.2.3

W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

3.2.3.1

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia, że
Oferent posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie przedmiotu
zamówienia (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4/2 do SIWZ)

3.2.4

W celu wykazania spełnienia warunku dyspozycji odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
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3.2.4.1

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia, że
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. (treść oświadczenia zawiera załącznik nr
4/2 do SIWZ)

3.2.5

W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.2.5.1

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Oferent osiągnie w okresie
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym
okresie, średni wskaźnik płynności finansowej równy lub większy od 0,8 liczony
według formuły:
Aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe

3.2.5.2

Oferent winien przedłożyć następujące dokumenty:

3.2.5.2.1 Sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres;
3.2.5.2.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.3

3.3.1

3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2

3.3.1.1.3

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3.3.1.2

pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy Pzp;

3.3.2

o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
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3.3.2.1

pkt 1 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy,

3.3.2.2

pkt 2 i 3 – składa poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do
informacji niejawnych międzynarodowych NATO i Unii Europejskiej.

3.3.3

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.3.1.1, 3.3.1.1.1 i 3.3.1.1.3, pkt. 3.3.1.2 oraz
pkt 3.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.3.1.1.2, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.3.4

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 3.3.1 i 3.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

3.3.5

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.

3.4

Ponadto do oferty należy dołączyć wymienione niżej dokumenty:

3.4.1

Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom
reprezentującym Oferenta (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Oferenta.

3.4.2

Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy dla I lub II części
przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się z projektem
Umowy i przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie zapisy oraz jest gotowy zawrzeć
Umowę z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy (stosowne
oświadczenie zapisane zostało w formularzu ofertowym).

3.4.3

Oferent wraz z Ofertą, winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje się
w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

3.4.4

Oferent winien podpisać oświadczenie, że:
- zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
- zdobył wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty.
- jest podatnikiem podatku VAT.
Ww. oświadczenia znajdują się w formularzu ofertowym.
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3.5

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2, 3.3, 3.4 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one
opatrzone przez Oferenta bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.6

W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio oferenta lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub te
podmioty.

3.7

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3.8

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

3.9

Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych przez Oferenta do oferty, wymaganych przez
Zamawiającego, a także w wyniku uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na
podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp.

4.

Ilość ofert
Oferent działający jako oferent bezpośredni, partner w konsorcjum lub
nominowany Podwykonawca może złożyć jedną ofertę. Występowanie jednego
Oferenta w dwóch lub więcej ofertach będzie skutkowało odrzuceniem tych ofert.

5.

Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Wadium

6.1

Wadium dla przedmiotu zamówienia można wnieść w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 pkt. 6 Ustawy Pzp.

6.2
6.2.1
6.2.2

Wadium w wysokości
dla I części przedmiotu zamówienia: 35.000,00 PLN
dla II części przedmiotu zamówienia: 8.750,00 PLN
należy dostarczyć do Zamawiającego przed terminem składania ofert lub
przelać na konto nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski
o/Dąbrowa Górnicza, pod warunkiem, że wpłynie ono na konto
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Termin ważności wadium
wnoszonego w formie innej niż gotówkowa nie może być krótszy od terminu
związania z ofertą, zapisanego w punkcie 14.
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6.3

Zwrot wadium

6.3.1

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.

6.3.2

6.3.3
6.3.4

6.3.5

6.4

Zatrzymanie wadium

6.4.1

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7.1

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
najpóźniej wraz z dniem zawarcia umowy, dla I części przedmiotu zamówienia w
wysokości 10 % szacowanego kosztu zakupu brutto energii elektrycznej
w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich taryf tj. ceny (brutto) podanej
w ofercie.

7.2

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla I części przedmiotu
zamówienia może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.

7.3

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski
o/Dąbrowa Górnicza.
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7.4

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7.5

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

7.6

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

7.7

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.8

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8.

Kontakt z Zamawiającym:

8.1

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

formy

Oferenci mają prawo do zwracania się do Zamawiającego o wyjaśnienie
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła
zapytania, udostępni na stronie internetowej.
8.2

Osoba kontaktowa
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach
związanych z przetargiem jest:
Monika Czerniak, Lucyna Żurek
fax. 32 262-22-10
e-mail: inwestycje@pwik.dabrowa.pl
adres strony internetowej: www.pwik-dabrowa.pl
Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji pocztą elektroniczną lub faxem, z zastrzeżeniem, że każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień
powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu.

9.

Oferta

9.1

Miejsce i termin złożenia ofert.

9.1.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
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41-300 Dąbrowa Górnicza
przy stanowisku „Informacja” do dnia 23.09.2013r. do godziny 12:00

9.1.2

Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak
nie ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po
terminie ich złożenia.

9.1.3

W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie złożenia ofert
Zamawiający postępuje zgodnie z Art. 84 pkt. 2 Ustawy Pzp.

9.1.4

Oferenci, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego otrzymają
potwierdzenie złożenia oferty z podaną datą oraz godziną wpływu oferty.

10.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

10.1

Oferty zostaną otwarte podczas części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 23.09.2013r. o godzinie 12:30 (pok. 2 – Budynek Obsługi Technicznej na
oczyszczalni ścieków „CENTRUM”) w siedzibie Zamawiającego ul. Powstańców
13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

10.2

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.

10.3

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.

10.4

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.5

W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem
złożenia ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów
zostaną odczytane dane nazwy firmy, adresy Oferentów, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

10.6

Zamawiający prześle informacje podane podczas otwarcia ofert oferentom, którzy
nie uczestniczyli w części jawnej posiedzenia, na ich pisemny wniosek.

11.

Forma oferty

11.1

Zamawiający proponuje sporządzić ofertę na dołączonym formularzu ofertowym
opracowanym przez Zamawiającego. Oferta musi zostać podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej strony muszą być
zaparafowane przez osoby upoważnione. Stosowne potwierdzenie upoważnienia
należy dołączyć do oferty.

11.2

Formularz oferty w formie elektronicznej na wniosek Oferenta można uzyskać
w Dziale Inwestycji i Wykonawstwa w siedzibie Zamawiającego.

11.3

Dokumenty formalno prawne należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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11.4

Ofertę należy składać w języku polskim. Wszystkie dokumenty w innych językach
powinny być zaopatrzone w tłumaczenie przez Oferenta potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

11.5

Ofertę należy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty
powinny być zaadresowane do Zamawiającego i opisane:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Zadanie nr K-2013-09.
Część I i / lub II przedmiotu zamówienia (wg wyboru Oferenta)
Nie otwierać przed 23.09.2013r. godziną 12:30

11.6

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres)
umożliwiające odesłanie oferty bez otwierania w przypadkach opisanych
w warunkach zamówienia

11.7

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał).

12

Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz
ze wszystkimi wymienionymi tam załącznikami. Materiały dodatkowe, które
Oferent uzna za istotne dla Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia
należy dołączyć na końcu oferty. Wszystkie strony oferty winny zostać
ponumerowane.

13.

Zastrzeżenie treści oferty
Oferent ma prawo do zastrzeżenia tajności części oferty, której ujawnienie
narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji do dnia
terminu składania ofert. Jednakże Oferent nie może zastrzec danych nazwy firmy,
adresu Oferenta, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.

Termin związania ofertą
Oferent składając ofertę na wykonanie Zamówienia akceptuje okres związania
ofertą wynoszący 60 dni od terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.

Koszt opracowania oferty
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciążają Oferenta.

16.

Wykluczenie Oferenta:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z art.
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
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17.

Poprawienie oferty
Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późniejszymi zmianami).

18.

Odrzucenie Oferty
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami).

19.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

20.

Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym
kryterium:
Część I
Koszt zakupu energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 100 %
Wyliczenie kosztu zakupu podane jest w SIWZ – cz. techniczna.
Sposób obliczania punktacji dla kryterium „koszt zakupu energii
elektrycznej”:

Oznaczenie

Cnn
Cnw

Cobl

Przyznana punktacja w
kryterium cena

Opis
najniższy koszt spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
najwyższy koszt spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
pozostałe oferowane koszty,
których wartość zawiera się
pomiędzy Cnn i Cnw

5 pkt

1 pkt
Pobl
wyliczone wg wzoru

Pobl = 5 −

C obl − C nn
 C nw − C nn 


4



Całkowita punktacja (Pc) przyznana danej ofercie jest liczona wg wzoru:
Pc = C(nn; nw; obl) x 100%
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Do oceny będzie brana cena brutto.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi którego oferta:
- odpowiada zasadom określonym w Ustawie Pzp,
- spełnia warunki określone w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą dla I części przedmiotu zamówienia.
Część II
Koszt zakupu energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 100 %
Wyliczenie kosztu zakupu podane jest w SIWZ – cz. techniczna.
Sposób obliczania punktacji dla kryterium „koszt zakupu energii
elektrycznej”:

Oznaczenie

Cnn
Cnw

Cobl

Przyznana punktacja w
kryterium cena

Opis
najniższy koszt spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
najwyższy koszt spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
pozostałe oferowane koszty,
których wartość zawiera się
pomiędzy Cnn i Cnw

5 pkt

1 pkt
Pobl
wyliczone wg wzoru

Pobl = 5 −

C obl − C nn
 C nw − C nn 


4



Całkowita punktacja (Pc) przyznana danej ofercie jest liczona wg wzoru:
Pc = C(nn; nw; obl) x 100%
Do oceny będzie brana cena brutto.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta:
- odpowiada zasadom określonym w Ustawie Pzp,
- spełnia warunki określone w SIWZ,
- nie została uznana za najkorzystniejszą dla I części przedmiotu
zamówienia,
- jest najkorzystniejsza dla II części przedmiotu zamówienia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ TECHNICZNA

1.

Opis przedmiotu zamówienia
Zobowiązania Oferenta, który wygrał przetarg, (zwanego w dalszej części
niniejszego dokumentu Sprzedawcą) w ramach Zamówienia obejmują, lecz nie
ograniczają się do zadań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - I część ogólna pkt 1.
Do obowiązku Sprzedawcy należą również wszystkie czynności nie wymienione
w SIWZ, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Zakres zamówienia:

2.1

Część I:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014 – pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego - na
podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych
przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, rozporządzenia
wykonawcze do ww. ustawy oraz posiadaną przez oferenta koncesję na obrót
energią elektryczną. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., jako Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający ma podpisane Umowy (dla
poszczególnych obiektów) o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Sprzedawcą Podstawowym zostanie Oferent, który zaproponuje najniższy koszt
sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenu określonego w tabeli nr 1.

2.2

Część II:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego –
gotowość do sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014, w przypadku utraty przez Zamawiającego Sprzedawcy
Podstawowego - na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy oraz posiadaną przez
oferenta koncesję na obrót energią elektryczną. Sprzedaż odbywać się będzie za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., jako
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający ma podpisane
Umowy (dla poszczególnych obiektów) o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Sprzedawcą Rezerwowym zostanie Oferent, który zaproponuje najniższy koszt
sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenu określonego w tabeli nr 2, a nie
został uznany za Sprzedawcę Podstawowego.

3.

Przewidywany roczny wolumen zużycia energii elektrycznej w PWiK Sp.
z o.o. Dąbrowa Górnicza.

3.1

Dla wyliczenia kosztów sprzedaży energii elektrycznej Zamawiający (Odbiorca)
oszacował dla każdej z taryf oraz stref czasowych przewidywany roczny wolumen
zużycia (MWh), który jest wykazany w tabelach 1 i 2.
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3.2

Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że
w okresie trwania umowy mogą być dołączane dodatkowe obiekty (zawierane
nowe Umowy o Dystrybucję w taryfach B oraz C), które winny być objęte umową
sprzedaży po wprowadzeniu Aneksu do umowy.
Wykaz obiektów objętych umową stanowi załącznik nr 2 do umów.

4.

Warunki dodatkowe wykonania Zamówienia dla obu części przedmiotu
zamówienia:

4.1
4.2

Sprzedawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
Sprzedawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków
związanych z niezbilansowaniami.
Oferowane ceny sprzedaży energii elektrycznej winny zawierać koszty
transakcyjne oraz koszty związane z niezbilansowaniami energii elektrycznej,
wymagane udziały energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz energii
wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, stawkę podatku akcyzowego.
Sprzedawca umożliwi Zamawiającemu (Odbiorcy) renegocjację cen w przypadku
znaczących zmian cen na rynku.

4.3

4.4

5.

Wycena i rozliczenia:
Część I:

5.1

Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta od 01.01.2014r. do
31.12.2014r. – 12 miesięcy.

5.2

Zasady sporządzenia wyceny ofertowej:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której koszt zakupu energii
elektrycznej w okresie obowiązywania umowy będzie najniższy. Oferent
wypełnia tabelę nr 1 w której założono wolumen oraz strukturę zużycia
w poszczególnych strefach czasowych. Obliczony średnio-miesięczny koszt
zakupu energii zostanie pomnożony przez ilość miesięcy ważności umowy.

5.3

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału okresu trwania umowy tj. 12
miesięcy na krótsze okresy z obowiązywaniem różnych cen. Do oceny
będzie brana sumaryczna wartość okresów dająca czas trwania umowy.

5.4

Wyliczenie kosztu zakupu energii elektrycznej w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014
zestawiono tabelarycznie (tabela nr 1) na str. 16 SIWZ. W zależności od wybranej
opcji Oferent wypełnia załączoną tabelę raz lub powiela ją w zależności od ilości
przyjętych okresów z obowiązywaniem różnych cen.
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe podanie wyceny ofertowej ponosi
Sprzedawca.
Cena powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z istniejącymi przepisami.
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Część II:
5.5

Umowa sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku utraty Sprzedawcy
Podstawowego, ze Sprzedawcą Rezerwowym zostanie zawarta na okres 3
miesięcy.

5.6

Zasady sporządzenia wyceny ofertowej:
Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznana ta, której koszt zakupu energii
elektrycznej w okresie obowiązywania umowy będzie najniższy. Oferent
wypełnia tabelę w której założono wolumen oraz strukturę zużycia
w poszczególnych strefach czasowych. Obliczony średnio-miesięczny koszt
zakupu energii zostanie pomnożony przez ilość miesięcy ważności umowy – tj. 3
miesiące.

5.7

Wyliczenie kosztu zakupu energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy
zestawiono tabelarycznie (tabela nr 2) na str. 17 SIWZ.
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe podanie wyceny ofertowej ponosi
Sprzedawca.
Cena powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z istniejącymi przepisami.

ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy – Sprzedawca Podstawowy
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy – Sprzedawca Rezerwowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dla Sprzedawcy Rezerwowego
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Oferenta odnośnie przynależności do grupy kapitałowej
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Tabela nr 1

B23

7

szczyt popołudniowy
reszta doby

8

9

10

85

0,00

572

48

0,00

5203

434

0,00

0,00

KZ = RAZEM B23 z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
B22

szczyt

22

2

0,00

poza szczytem

65

5

0,00

1

0,00

KZ = RAZEM B 22 z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
szczyt

C22a

3
poza szczytem

44

4

0,00

101

8

0,00

0,00

KZ = RAZEM C 22a z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
szczyt

C12a

10
poza szczytem

68

6

0,00

172

14

0,00

0,00

KZ = RAZEM C 12a z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
C11

29

całodobowo

122

10

0,00

Szacowany koszt zakupu w danym okresie obowiązywania umowy dla wszystkich taryf

0,00

KZ koszt zakupu brutto dla czasu trwania
oferowanej ceny KZ= (5*7)*10

Czas obowiązywania oferowanych cen podany w
ilości miesięcy

7

1023

KZ koszt zakupu netto dla czasu trwania oferowanej
ceny KZ= (5*6)*10

Miesięczna opłata za obsługę rozliczenia
(ewentualne inne opłaty) podane w zł brutto za 1 pkt
pomiarowy

6

Miesięczna opłata za obsługę rozliczenia
(ewentualne inne opłaty) podane w zł netto za 1 pkt
pomiarowy

5

Koszt zakupu brutto zł / MWh

4

Koszt zakupu netto zł / MWh

3
szczyt przedpołudniowy

Przewidywany średniomiesięczny wolumen zużycia
(MWh)

2

Przewidywany roczny wolumen zużycia (MWh) *

Ilość układów pomiarowych

1

Strefa

Taryfa

Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej do określenia kosztów zakupu

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabela nr 2

B23

7

szczyt popołudniowy
reszta doby

8

9

10

0,00

572

48

0,00

5203

434

0,00

0,00

3

KZ = RAZEM B23 z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
B22

szczyt

22

2

0,00

poza szczytem

65

5

0,00

1

0,00

3

KZ = RAZEM B 22 z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
szczyt

C22a

3
poza szczytem

44

4

0,00

101

8

0,00

0,00

3

KZ = RAZEM C 22a z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
szczyt

C12a

10
poza szczytem

68

6

0,00

172

14

0,00

0,00

KZ = RAZEM C 12a z uwzg. miesięcznej opłaty za obsługę rozliczenia
C11

29

całodobowo

122

10

0,00

0,00

3

Szacowany koszt zakupu w danym okresie obowiązywania umowy dla wszystkich taryf

17

KZ koszt zakupu brutto dla czasu trwania oferowanej
ceny KZ= (5*7)*10

Czas obowiązywania oferowanych cen podany w
ilości miesięcy

7

85

KZ koszt zakupu netto dla czasu trwania oferowanej
ceny KZ= (5*6)*10

Miesięczna opłata za obsługę rozliczenia (ewentualne
inne opłaty) podane w zł brutto za 1 pkt pomiarowy

6

Miesięczna opłata za obsługę rozliczenia (ewentualne
inne opłaty) podane w zł netto za 1 pkt pomiarowy

5

1023

Koszt zakupu brutto zł / MWh

4

Koszt zakupu netto zł / MWh

3
szczyt przedpołudniowy

Przewidywany średniomiesięczny wolumen zużycia
(MWh)

2

Przewidywany roczny wolumen zużycia (MWh) *

Ilość układów pomiarowych

1

Strefa

Taryfa

Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej do określenia kosztów zakupu

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Uwaga: do oceny będzie brana wyliczona cena brutto. Na prośbę Oferenta powyższe tabele mogą
zostać udostępnione w formacie MS EXCEL.

Oferent wypełnia wartości w kolumnach 6, 8, 10 pozostałe wartości zostają wyliczone
automatycznie.
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