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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102933-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2014/S 061-102933

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Miejska Giżycko
Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14
Punkt kontaktowy: Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego w Giżycku
Osoba do kontaktów: Mariola Tafil
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gizycko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14 pok. 114
Punkt kontaktowy: Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Osoba do kontaktów: Róża Cudzanowska
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324122
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, pok. 114
Punkt kontaktowy: Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Osoba do kontaktów: Róża Cudzanowska
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324122
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Sekretariat, Urząd Miejski w Giżycku
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al. 1 Maja 14, pok. 104
Punkt kontaktowy: Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego w Gizycku
Osoba do kontaktów: Mariola Tafil
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 34
11-500 Giżycko
POLSKA
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
11-500 Giżycko
POLSKA
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
ul. Sikorskiego 3B
11+500 Giżycko
POLSKA
Gminazjum nr 1 im. Jana Pawła II
ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 8
11-500 Giżycko
POLSKA
Gimnazjum nr 2
ul. Warszawska 39
11-500 Giżycko
POLSKA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wodociągowa 15
11-500 Giżycko
POLSKA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 5
11-500 Giżycko
POLSKA
Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym

mailto:przetargi@gizycko.pl
http://bip.gizycko.pl


Dz.U./S S61
27/03/2014
102933-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/13

27/03/2014 S61
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/13

ul. Drzymały 9
11-500 Giżycko
POLSKA
Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Jagiełły 3
11-500 Giżycko
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty
ul. 3 Maja 21
11-500 Giżycko
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Pionierska 13
11-500 Giżycko
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Wodociągowa 8
11-500 Giżycko
POLSKA
Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Wiejska 50
11-500 Giżycko
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskie Giżycko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren
Miasta Giżycka.
Kod NUTS PL622

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 niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.
Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r. wynosi 4878003
kWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu
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zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku
nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania, w imieniu podmiotów
wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: Współzamawiający, ilekroć w treści SIWZ jest mowa o
budynkach lub obiektach Zamawiającego, dotyczy to również obiektów Współzamawiających objętych
niniejszym postępowaniem).
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie art. 16 ust. 1 PZP. Zamawiający
jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu
wszystkich podmiotów wymienionych poniżej:
1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
2. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko,
3. Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko,
4. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko;
5. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki 8, 11-500 Giżycko,
6. Gimnazjum nr 2 , ul. Warszawska 39, 11-500 Giżycko,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko,
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko,
9. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Drzymały 9, 11-500 Giżycko,
10. Przedszkole Miejskie 4, ul. Jagiełły 3, 11-500 Giżycko,
11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty, ul. 3-go Maja 21, 11-500 Giżycko,
12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko,
13. Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko,
14. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko.
Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09000000, 09300000

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

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:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.
Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r. wynosi 4878003
kWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku
nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania, w imieniu podmiotów
wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: Współzamawiający, ilekroć w treści SIWZ jest mowa o
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budynkach lub obiektach Zamawiającego, dotyczy to również obiektów Współzamawiających objętych
niniejszym postępowaniem).
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie art. 16 ust. 1 PZP. Zamawiający
jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu
wszystkich podmiotów wymienionych poniżej:
1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
2. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko,
3. Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko,
4. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko;
5. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki 8, 11-500 Giżycko,
6. Gimnazjum nr 2 , ul. Warszawska 39, 11-500 Giżycko,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko,
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko,
9. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Drzymały 9, 11-500 Giżycko,
10. Przedszkole Miejskie 4, ul. Jagiełły 3, 11-500 Giżycko,
11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty, ul. 3-go Maja 21, 11-500 Giżycko,
12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko,
13. Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko,
14. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko. 
Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 051 697,45 PLN

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 1.7.2014. Zakończenie 31.12.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w kwocie 10 000,00
PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych ). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr konta
bankowego 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
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Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego (oryginał) a potwierdzenie
wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
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, jeżeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się 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.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
— oraz w przypadku 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 nie leżących po jego stronie.
W pozostałym zakresie odnośnie postępowania w sprawie wadium stosuje się przepisy określone w ustawie
PZP.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Sposób rozliczenia określony jest we wzorze umowy paragraf 6 Rozliczenia i Płatności, którego treść brzmi
następująco:
1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
2. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej
energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT
według obowiązującej stawki.
3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy stanowiącym szczegółowy podział odbiorów energii
elektrycznej Zamawiającego.
5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy.
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7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w
poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.
8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt
uprzednio wystawionych faktur VAT.
9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami
ustawowymi.
10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez
Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące
warunki:
1. oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego, upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie
partnerów – należy załączyć do oferty,
3. przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
4. każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielne dokumenty określone w SIWZ rozdziale 4 pkt. 4.3. -
4.8.

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: Zamawiający przewiduje
następujące warunki udziału w postępowaniu, które muszą być spełnione przez Wykonawców biorących udział
w przetargu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2:
- w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda by Wykonawca nie później niż na dzień
składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunku nastąpi na postawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w
pkt. 4.3. SIWZ, złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem załącznika nr 6 do SIWZ oraz w zakresie wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5)
ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa we wzorze załącznika nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 4 SIWZ - Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania
wykluczeniu.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków
udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu:
Potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp nastąpi
na podstawie dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:
1.Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.
1-4 ustawy PZP, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ;
2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,
tj. aktualną koncesję lub kopię aktualnej koncesji poświadczoną za zgodność z oryginałem na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, nastąpi w oparciu o poniżej przedstawione
oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
4.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ
4.4. 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 ofert.
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4.5. 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 -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.6. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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 zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa:
4.9. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4. – 4.7. – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
4.9.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4.9.2. 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4.9.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.8 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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. 4.9., 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 – wystawione jak w pkt. 4.9.1-4.9.3.
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4.10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 [pkt. 5) ustawy
Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.) albo
informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

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
Najniższa cena

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:
WT.7021.6.7.2014.JO.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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
12.5.2014 - 11:00

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
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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: 12.5.2014 - 11:10
Miejscowość:
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, pok. 106.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: październik 2015

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot w
przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na
podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron
pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań
z niej wynikających.
Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku
przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji
obiektu.
Dopuszczalne jest rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, w ramach maksymalnego wolumenu oraz
wartości, będącego przedmiotem zamówienia, do nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem do Umowy.
Będzie odbywało się to poprzez zmianę załącznika nr 1 do Umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy a także innym osobom, których
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielenia zamówień, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ww. ustawy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez
Prezesa Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.3.2014


