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Adres strony internetowej, na której Zam aw iający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam ów ienia:
w w w .o p s b ie la n y .w a w .p l

Warszawa: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014
Numer ogłoszenia: 60284 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

S E K C JA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul.
Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www opsbielany.waw.pl
I. 2) RO DZAJ ZAM AW IAJĄCEGO: Administracja samorządowa

S E K C JA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) O K R E Ś L E N IE PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w Warszawie w roku 2014: - ul. Przybyszewskiego 80/82 (2 liczniki) - ul. Wrzeciono 5A - ul.
Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki) 2. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz
pierwszy. 3. Obecnym sprzedawcą i dystrybutorem energii do poszczególnych punktów odbioru
Zamawiającego jest RW E Polska S A. 4. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i
zawarte zostaną nowe, odrębne umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii
czynnej. 5. Usługi dystrybucji świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z lokalnym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6. Wykonawca musi posiadać generalną umowę dystrybucyjną
zawartą z P G E Dystrybucja S A. umożliwiającą wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie
krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia. 7. Wielkość zamówienia: - Przybyszewskiego
80/82 26 840kWh C21 (układ 3 fazowy) 65 kW moc przyłączeniowa - Przybyszewskiego 80/82 28 OOOkWh
C11 (układ 3 fazowy) 40 kW moc przyłączeniowa - Al. Zjednoczenia 13 (2 liczniki) 4 200kWh C11 (układ 3
fazowy) 2 x 1 2 kW moc przyłączeniowa - Wrzeciono 5A 9 340kWh C11 (układ 3 fazowy) 20 kW moc
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przyłączeniowa Ilości podane wyżej s ą ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co
nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy
i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Tym samym opisane
prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej
ilości, z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 68 480 kWh. 8.Termin
realizacji zamówienia przewidziany został na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.
Zamówienie może być zakończone przed dniem 30.09.2014 r. w przypadku wyczerpania kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy..
11.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia

podstawowego, polegających na powtórzeniu

tego samego rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówieniapodstawowego.
11.1.6) W spólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30 00.00-2
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) C zy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) C ZA S TRWANIA ZAMÓWIENIA LU B TERM IN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

S E K C JA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZA LICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU O RAZ O PIS SP O SO B U DOKONYWANIA O C EN Y
SPEŁN IAN IA T Y C H 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
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 3.1
do SIW Z

2z5

2014-02-20 13:28

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

111.3.4) O soby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 3.1
do SIW Z
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 3.1
do SIW Z
III.4) IN FO RM ACJA O OŚW IADCZENIACH LU B DOKUM ENTACH, JA K IE M AJĄ D O STA R C ZYĆ
W YKONAW CY W C E LU PO TW IERDZENIA SPEŁN IAN IA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU
O RAZ N IEPO DLEGAN IA W YKLU CZENIU NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAW Y
111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
111.4.2) 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 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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania
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;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

S E K C JA IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELEN IA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) K R Y T ER IA O C E N Y O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany
danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron Umowy; 2) zmiany szacowanego zużycia, 3) zmiany
ceny, o której mowa w pkt V.1. Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIW Z) na skutek zmiany
stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich
wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto
pozostanie bez zmian. Ceny brutto zostaną powiększone lub pomniejszone w przypadku gdy nastąpi
zwiększenie lub zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które
wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Zmiana cen wynikająca ze zmiany
podatku VAT winna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej umowy, na podstawie wskazanej przez
Wykonawcę podstawy prawnej, 4) zmiany ceny, o której mowa w pkt V. 1. Istotnych postanowień umowy
(załącznik nr 2 do SIW Z) na skutek zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki akcyzy lub innych zmian
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne lub aktów
wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną
zmniejszone lub powiększone o kwotę wynikającą z ulg lub obowiązków nałożonych właściwymi przepisami.
IV.4) IN FO RM ACJE ADM IN ISTRACYJN E
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.opsbielany.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014
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godzina 12:00, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.
Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) C zy 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 czę ści zamówienia: nie
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