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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php

Kostrzyn nad Odrą: Zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą
Numer ogłoszenia: 393540 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , ul. Kopernika 4A, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą, woj. lubuskie, tel. 095 7279600, faks 095 7279601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.kostrzyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000zł słownie
dziesięć tysięcy złotych. 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. Warunki wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, określa pkt VIII w
SIWZ
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH 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
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 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 do siwz w tym celu przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 3.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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.

mhtml:file://C:\download\2013 09 27 ogłoszenie o zamówieniu.mht

2013-09-27

Page 3 of 4

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.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;

III.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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.2)



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 -

mhtml:file://C:\download\2013 09 27 ogłoszenie o zamówieniu.mht

2013-09-27

Page 4 of 4

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy o terminowym rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej, 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. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Zakłady
Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013
godzina 13:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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 części zamówienia: nie
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