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I. Nazwa i adres Zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl
II. Sposób udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.
4. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.

1.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwany dalej zakupem energii elektrycznej, w planowanej ilości około
2 857 755 kWh dla punktów poboru stanowiących własność MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą o wartości
nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.
W roku 2013 świadczona jest odrębna usługa dystrybucji energii elektrycznej przez Enea Operator oraz sprzedaży
energii przez PKP Energetyka.
Zamawiający określił planowaną ilość energii elektrycznej na podstawie zużycia w okresie 01.07.2012r. do 30.06.2013r.
Energia elektryczna zużyta według poszczególnych taryf:
B11 – 74 734 kWh
B21 – 1 596 605 kWh
B22 – 63 248 kWh
C11 – 61 944 kWh
C12a – 136 214 kWh
C21 – 165 848 kWh
C22b – 742 573 kWh
G12 – 16 589 kWh
Zestawienie punktów poboru, których dotyczy zakup energii elektrycznej zawiera załącznik nr 2 do siwz.

2.

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania
umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

3.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

4.

Ze względu na specyficzny charakter

zamówienia, zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w

realizacji zamówienia.
5.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

6.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.

7.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8.

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Pozostałe warunki:
10. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej określono na podstawie otrzymanych i zapłaconych
faktur w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych.
11. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej przy stałych
cenach jednostkowych za 1 kWh w całym okresie realizacji zamówienia.
12. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).
13. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich formalności i czynności niezbędnych do
przejęcia obowiązków sprzedawcy energii w terminie umożliwiającym rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej
od godz. 0,00 dnia 01.01.2014r. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z
wykonaniem tych czynności jak również kosztów wynikających z uchybień Wykonawcy wynikłych w trakcie ich
realizacji. Zamawiający może dochodzić odszkodowania wynikającego z nie dotrzymania terminu oraz innych
poniesionych szkód z winy Wykonawcy.
14. Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do wymogów w zakresie zmiany
sprzedawcy energii.
IV. Termin wykonania zamówienia
Realizacja umowy – od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla
danego obiektu-punktu pomiarowego, nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
Dostawcy
Oferent będzie wykonywał czynności związane z przeniesieniem obowiązków Dostawcy energii na nowego dostawcę w
taki sposób i w takich terminach, które zapewnią Zamawiającemu niedopuszczenie do ponoszenia opłat z tytułu kar za
nieterminowe podpisanie umów.
Rozpoczęcie czynności związanych z przeniesieniem obowiązków Dostawcy musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu
umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w niniejszym zamówieniu,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego
powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję przetargową, na zasadzie:
spełnia/nie spełnia.
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w
niniejszym zamówieniu - wykonawca wykaże:

2.1.

2.1.1 posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w tym celu załączy do oferty tę koncesję
2.1.2 zawarcie obowiązującej umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie, której można
prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich
obiektów Zamawiającego wskazanych załączniku nr 2 w tym celu przedstawi oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 3.
2.2.

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań, należy przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

2.3.

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań, należy przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

2.4.

W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnych do wykonania zamówienia – zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań, należy
przedstawić oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
dokona oceny spełniania warunku, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Oferentom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej
poprawności oferta musi zawierać następujące oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę oraz oświadczenia:
1.

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.

Oświadczenie o posiadaniu umowy z dystrybutorem energii elektrycznej – (załącznik nr 3)

4.

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 4)

5.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24
ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5).

6.

Oświadczenie Wykonawcy o terminowym rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej (załącznik nr 6)

7.

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest
osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma
postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie nadruk firmowy/, imienną pieczątkę
wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.

8.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 1 (tabela nr I, II).

9.

Dowód wniesienia wadium.

10. Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów – zobowiązany jest wykazać, 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.

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w :
pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
12. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy (wspólnik, partner lub członek zarządu, komplementariusz, urzędujący
członek organu zarządzającego), 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
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 notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się w sprawie przetargu
Obowiązującym sposobem porozumiewania się stron jest forma pisemna z dopuszczeniem

faksu i poczty

elektronicznej, których otrzymanie na wniosek przesyłającego należy niezwłocznie potwierdzić.
W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu
z Oferentami jest Anna Wieczorek
00

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7

00

– 15 .

Adres do korespondencji:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: (0-95) 727-96-00, fax.: (0-95) 727-96-01
poczta elektroniczna: mzk@kostrzyn.pl
strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,- zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium obejmuje okres związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.
4. Wadium można wnieść w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dalej PARP (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Zamawiający wskazuje do wpłaty
wadium rachunek bankowy w GBS w Barlinku O/Kostrzyn nad Odrą, nr 11 8355 0009 0104 0661 2000 0002.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert a dowód jego wniesienia dołącza do oferty
w następujący sposób:
a) Wadium wniesione w formach niepieniężnych.
Oryginał należy załączyć do oferty jako odrębny dokument, który zostanie zwrócony wykonawcy
w terminie określonym w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych a jego kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy złączyć z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi
ofertę.
b) Wadium wniesione w formach pieniężnych.
Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
„Zakup energii elektrycznej”
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Nie otwierać przed godz. 13 , dnia 14.10.2013 r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.
2. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
5. Oferta ma być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym
pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona
w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone
na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
Brak załączenia pełnomocnictwa do oferty skutkować będzie wezwaniem do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w
języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki.
9. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i ponumerowane strony.
10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich wymagane
załącznikiem wzorcowym informacje.

12. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne
interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Takie
konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty.
Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek
będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie spięte.
13. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem
art.87 ust.2 pkt.3, zostaną odrzucone bez rozpatrywania. Odrzucone zostaną również oferty, których złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zawierają błędy w obliczeniu ceny lub wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16. W przypadku braku dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VII lub nie złożenia pełnomocnictwa albo
złożenia dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VII lub pełnomocnictwa zawierającego błędy, a dokument ten
lub oświadczenie dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, dostawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
pkt. 16, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów
wskazanych w pkt. VII o ile dokument ten dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów Komunalnych Sp.
00

z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 14.10.2013r., do godz. 13 .
10

2.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.10.2013r. o godz. 13 .

3.

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

4.

Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące cen zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
wykonawcę.
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1
(tabela nr I i II) do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wycenę tabeli nr I i II z zastrzeżeniem, że
dla potrzeb realizacji umowy Zamawiający dokona wyboru cen jednostkowych dla każdego obiektu
wskazanego w załączniku nr 2.
Wykonawca powinien w ofercie przedstawić ceny jednostkowe, łączne wartości dla poszczególnego przedmiotu
zamówienia oraz całkowitą wartość zamówienia. Sposób obliczenia cen przedstawiony został w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
Ceny jednostkowe netto zawarte w Formularzu cenowym muszą być wyrażone w złotych polskich z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pozostałe ceny (wartość stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej i
ilości) muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01.
Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. Należności
z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie.
Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.
8.
9.

Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
Cena jednostkowa netto podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

XIII. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego,
3) zostały złożone, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) są zgodne, co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
5) zawierają oświadczenia i dokumenty aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:
Cena oferowana brutto - 100%
Oferty będą porównywane za pomocą wzoru:
Cmin
Pc= --------------------- x 100 pkt, maksymalnie 100 pkt.
Cbad
Gdzie: Pc - całkowita liczba punków w kryterium – cena,
Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu,
Cbad, – cena oferty badanej.

3.
4.

5.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość
punktów w ramach wybranych przez Zamawiającego cen jednostkowych wskazanym w tabeli I lub II lub jako
ceny jednostkowe wybrane z poszczególnych tabel.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
1.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o
zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej
oferty.

3.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

4.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

5.

Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

6.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, lub 10 dni od dnia
przekazania – w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający
zawrze umowę bez stosowania powyższych terminów, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

7.

Wykonawca przygotuje wzór umowy zawierający postanowienia określone w pkt. XV i przedstawi go do
akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania zaakceptowanej umowy.

8.

W projekcie umowy przedłożonej Zamawiającemu nie mogą się znaleźć postanowienia niekorzystne dla
Zamawiającego i wieloznaczne lub sprzeczne z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.

Zamawiający zawrze jedną umowę zbiorczą na wszystkie obiekty objęte zamówieniem.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
1.

Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiąca integralną
część umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla
punktów poboru określonych w Załączniku nr 2 do umowy.

3.

Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów
poboru określonych w Załączniku nr 2 do umowy szacuje się w wysokości 2 857 755 kWh oraz do 10%
szacowanej ilości w ramach prawa opcji.

4.

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według odpowiedniej ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, stosownie do
grupy taryfowej obowiązującej dla danego obiektu – elementu rozliczeniowego.

5.

Ceny jednostkowe, netto podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

6.

Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny
jednostkowej energii elektrycznej. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według
obowiązującej stawki.

7.

Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

8.

Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie
bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia
odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 2
lub wskazań układów pomiarowych.

9.

Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.

10. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
11. Do każdej faktury

Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w
poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.

12. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 5 dni roboczych. Za

miesiąc grudzień faktura będzie wystawiana w terminie do 14 dni.
13. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty

uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez
Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
15. Jeżeli w wyniku wnoszenia przez Zamawiającego płatności za energię elektryczną powstaje powstaje nadpłata,

to polega ona zaliczeniu w poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie
zażąda zwrotu.
16. Jeżeli termin płatności faktur, o którym mowa w ust. 13 wypada w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od

pracy, Zamawiający może dokonać płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
Wykonawca nie będzie naliczać odsetek ustawowych za ten okres.
17. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej

dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 2 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy
chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 2. Dla potrzeb
rozliczania nowego punktu poboru energii elektrycznej, zostanie wskazana grupa taryfowa.
18. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 2 do Umowy lub dla

punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na
podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy w ramach
realizacji prawa opcji.
19. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę czynności związanych z przeniesieniem obowiązków dostawcy

energii w taki sposób i w takich terminach, które spowodują naliczanie Zamawiającemu przez dotychczasowego
dostawcę opłat z tytułu kar za nieterminowe podpisanie umów, koszty tych kar poniesie Wykonawca.
20. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
21. W przypadku nieterminowej płatności

ustawowymi za każdy dzień zwłoki.

faktur Wykonawca ma prawo obciążenia Zamawiającego odsetkami

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie ze sposobem porozumiewania się stron. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle
wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub zaniechania przez Zamawiającego
czynności do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w
formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2.

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.

3.

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.

4.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w
terminie 10 dni – w przypadku przesłania informacji innym sposobem.

Wykaz załączników:
1.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2.

Punkty poboru energii elektrycznej – załącznik nr 2.

3.

Oświadczenie o posiadaniu umowy z dystrybutorem – załącznik nr 3.

4.

Formularz oświadczenia z art. 22 - załącznik nr 4.

5.

Formularz oświadczenia z art. 24 - załącznik nr 5.

6.

Oświadczenie Wykonawcy -załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

1.

Nazwa Oferenta: .........................................................................................................................................

2.

Adres:............................................................................................................................................................
tel/faks/e-mail ...............................................................................................................................................

3.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy sprzedaż energii
elektrycznej w ilości 2 857 755 kWh.na obiekty Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad
Odrą, w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Tabela nr 1 za łączną cenę netto ............................................................. zł.
(słownie: .......................................................................................................................................), podatek Vat 23% w
kwocie .............................., cena brutto ........................................................................ złotych,

Tabela nr 2 za łączną cenę netto ............................................................. zł.
(słownie: .......................................................................................................................................), podatek Vat 23% w
kwocie .............................., cena brutto ........................................................................ złotych,

Podana cena wynika z obliczeń przedstawionych w tabeli poniżej:

TABELA I

LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Taryfa
B11
B21
B22
C11
C12a
C21
C22b
G12
SUMA

Zużycie
74 734
1 596 605
63 248
61 944
136 214
165 848
7 425 731
16 589
2 857 755

jednostka
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Cena za
energię
całodobowo
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto w
PLN

Podatek
VAT w
PLN

Wartość brutto
w PLN

TABELA II
Pozycje „całodobowo” zgodne z ceną z tabeli nr I

LP.
1

Taryfa
B11

2
3
4

C11

5

C12a

Zużycie
74 734

kWh

Taryfa
całodobowo

B21

1 596 605

kWh

całodobowo

B22

14 859

kWh

szczyt

48 389

kWh

pozaszczyt

61 944

kWh

całodobowo

42 415

kWh

szczyt

93 799

kWh

pozaszczyt

6

C21

165 848

kWh

całodobowo

7

C22b

414 155

kWh

dzień

328 418

kWh

noc

8

G12

5 422

kWh

dzień

11 167

kWh

noc

SUMA

4.

2 857 755

Cena za energię
całodobowo
jednostkowa netto Wartość
w PLN
netto w PLN

Podatek
VAT w PLN

Wartość brutto
w PLN

kWh

Oświadczamy, że:

a) cena podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
b) zamówienie realizować będziemy sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy,
5.

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

.............................................................................tel. kont., fax., e-mail ..............................................................
.............................................................................tel. kont., fax., e-mail ..............................................................
6.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu i/ lub zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko …............................................................... stanowisko: ................................................................
tel. kont., fax., e-mail ..............................................................
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

9.

Oświadczamy, że całość zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..........................................................................................................................
11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przygotujemy wzór umowy zawierający istotne
postanowienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które akceptujemy bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium przetargowe wniesione w formie pieniężnej:
..................................................................................................................................................................................
13. Adres, pod który należy zwrócić oryginał wadium przetargowego, jeśli zostało złożone w formie bezgotówkowej.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
14. Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Miejscowość ............................... dnia .....................................

................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Punkty poboru energii elektrycznej objęte zamówieniem (nr licznika, taryfa, zużycie):

1. Ujęcie Wody ul. Graniczna; (suma)

Nr
Licznika
C22b, 96588616

Zużycie
roczne
435 580

2. Ujęcie Wody ul. Prosta;

C22b, 96859801

306 993

kWh

LP. Punkty Poboru

Taryfa

Jednostka
kWh

3. Zbiorniki Wody na Wzgórzu Grudzia;

B11,

19287

74 734

kWh

4. Przepompownia ścieków przy ul. Asfaltowej;
Przepompownia ścieków przy ul.
5.
Niepodległości;
Przepompownia ścieków przy ul.
6.
Nadbrzeżnej;
7. Oczyszczalnia 1 ścieków przy ul. Asfaltowej;

B22,

99708378

63 248

kWh

B21,

50098515

107 662

kWh

135

kWh

C12a, 85987717
B21,

50098514

337 954

kWh

B21,

99708377

1 150 989

kWh

C11,

8724964

47 196

kWh

C21,

96588620

165 848

kWh

C11,

7413860

14 393

kWh

12. Zespół garaży przy ul. Jana Pawła II;

C11,

12193185

355

kWh

13. GWC przy ul. Gorzowskiej;

C12a, 11683399

354

kWh

14. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 8-14;

G12,

3720458

905

kWh

15. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 24-27;

G12,

3720453

1 566

kWh

16. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 28;

G12,

23467527

1 574

kWh

17. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 33-36;

G12,

3733894

844

kWh

18. Węzeł cieplny na oś. Mieszka I 37-40;

G12,

3733745

1 390

kWh

19. GWC przy ul. Konopnickiej ;

C12a,

3720460

88 719

kWh

20. GWC przy ul. 3 Maja;

C12a,

6966262

15 823

kWh

21. Kotłownia przy ul. Wodnej;

C12a,

5613421

1 432

kWh

22. Kotłownia przy ul. Prostej na oś. Leśnym;

C12a, 10782729

29 548

kWh

23. Węzeł cieplny przy u. Niepodległości;

G12,

252225

627

kWh

24. GWC na oś. Słowiańskim;

G12,

5325143

9 473

kWh

25. GWC przy ul. Żeglarskiej;

C12a, 12688874

203

kWh

210

kWh

2 857 755

kWh

8. Oczyszczalnia 2 ścieków przy ul. Asfaltowej;
Oczyszczalnia ścieków kontenerowa przy ul.
9.
Sikorskiego;
Biurowce MZK Sp. z o.o. przy ul. Kopernika
10.
4a;
11. Magazyn ZOŚ przy ul. Kopernika 4a;

26. Węzeł Cieplny przy Jana Pawła II 38
Suma ilosci energii

G12

60943206

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE POSIADANIA UMOWY
Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
tel/faks/e-mail ..............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ”

Oświadczamy,

iż

na

dzień

składania

oferty

posiadamy

aktualną

umowę

nr

…................................ z dnia …......................................... z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów
Zamawiającego.

Miejscowość ............................... dnia .....................................

................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 4

………………………………………
pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w
niniejszym zamówieniu,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

..……………….............................................
miejscowość, data

………………….................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”
reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu nie spełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

..……………….............................................
miejscowość, data

………………….................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1
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Pieczęć Oferenta

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Opis czynności podjętych przez Wykonawcę, które są niezbędne do terminowego
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

..……………….............................................
miejscowość, data

………………….................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1
8

