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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247292-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Elektryczność
2015/S 134-247292

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.
Kod NUTS 
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 do
SIWZ.
Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi:
— taryfa G11: 4 500 MWh,
— taryfa C11: 1 600 MWh,
— taryfa C12a: 800 MWh (strefa szczytowa: 400 MWh, strefa pozaszczytowa: 400 MWh),
— taryfa C 12 b: 43 MWh (dzienna: 16 MWh, nocna: 27 MWh),
— taryfa C21: 6 800 MWh
W związku z charakterem zamówienia Zamawiający przedstawił w zał. nr 2 do SIWZ maksymalną
przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiającyprzewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii
elektrycznej może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych.
Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji dla punktów poboru energii w poz.od 1 do 564 załącznika nr 2 do SIWZ.
W okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia dla punktu poboru energii w poz. od 1 do 564 załącznika nr 2
do SIWZ wynosi dla taryfy G11,C11,C12a – rozwiązanie umowy na skutek wypowiedzenia następuje z upływem
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do
Sprzedawcy.
W przypadku punktów poboru energii elektrycznej w poz. od 565 do 604 załącznika nr 2 do SIWZ zawarte
są odrębne umowy na dystrybucję energii z Operatorem Systemu Dystrybucji, a umowa na dostawę energii
obowiązuje do dnia 30 września 2015 r.
Zamawiający informuje, iż będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy
umownej określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.
Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii
elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych taryf wynosi:
a) taryfa C11, C12a, C12b, G11 – 2 miesiące,
b) taryfa C 21 – 1 miesiąc.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2015. Zakończenie 30.9.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu
składaniaofert w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego
ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającegowterminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadiumwokolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogąsię ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówieniana podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
1) Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresieobrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Wykonawca posiada aktualnie obowiązujące w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia umowy
zOperatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej
naobszarze, na którym znajduje się punkty poboru energii elektrycznej określone w załączniku nr 2 do SIWZ
(wprzypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
3)Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował zadania
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z zakresu dostawy energii elektrycznej, tj. min. 1 odbiorca na rzecz którego prowadzona była sprzedaż energii
elektrycznej o rozmiarze co najmniej 1 000 MWh w skali roku.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie,iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe
po upływieterminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy wwyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych zaświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający
wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, dotyczących przedłożonych
oświadczeń idokumentów.
Na potwierdzenie wykonawca przedstawi:
— Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energiąelektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
— Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do
obiektów Zamawiającego (w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do SIWZ.
— 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 wykluczeniaw
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
— Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca
niezalega 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 ofert.
— Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 ofert.
— Wykaz wykonanych w okresie 3 (trzech) lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługizostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał.
nr 4 doSIWZ).
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 5 do SIWZ
— Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której
umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
— Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Należy przedłożyć listę
podmiotównależących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy 16.2.2007 o ochronie
konkurencji ikonsumentów – zał. nr 6 do SIWZ lub informację o tym, iż nie należy się do żadnej grupy
kapitałowej – zał. nr 7do SIWZ.
— Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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— Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Oryginał dowodu wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DP.340-2/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 23-037461 z dnia 3.2.2015

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.8.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.8.2015 - 10:15
Miejscowość:
Poznań, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37461-2015:TEXT:PL:HTML
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
dowykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnićZamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i
jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj i czas udzielenia oraz
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
zanieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi
się wterminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2015


