ET.2.212.10.2014
Poznań: Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usługi
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Oddziału Golęcin w Poznaniu przy ul.
Warmińskiej 1
Numer ogłoszenia: 38849 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji , ul. Chwiałkowskiego 34A, 61553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901, faks 61 8334651.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla
Oddziału Golęcin w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usługi
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Oddziału Golęcin w Poznaniu przy ul.
Warmińskiej 1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez udzielenie
przedsiębiorstwu obrotu, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz.U. Z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy, oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ( Dz.U. Z 2007r. Nr 93, poz. 623), oraz ogólnie obowiązujących przepisach
prawnych. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.04.2014r.
do 31.12.2015 roku wyniesie do 740 MWh. Wielkości planowanego zużycia są wielkościami
szacunkowymi, odchylenia ilościowe sprzedaży energii będą rozliczane wg identycznych cen jak
wielkości planowane. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o odczyty
układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ceny określone w Formularzu Cenowym, w okresach
zgodnych z okresami odczytowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.
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: Rozpoczęcie:
01.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
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
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się
posiadaniem aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku
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.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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;
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;
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.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
Wykonawca gwarantuje utrzymanie przez cały okres obowiązywania umowy niezmienionej ceny za
energię elektryczną oraz opłatę handlową, zmiana ceny energii w okresie obowiązywania umowy
możliwa jest jedynie w przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego
lub podatku VAT. W trakcie umowy istnieje możliwość zmiany grupy taryfowej stosowanej w
rozliczeniach dla usług dystrybucji w zakresie grup taryfowych przedstawionych w ofercie i
wielkości mocy umownej. W przypadku zmiany grupy taryfowej stosowanej w rozliczeniach dla
usług dystrybucji nie będzie skutkowała zmianą jednostkowej ceny energii elektrycznej, a w
przypadku opłaty handlowej będzie zastosowana stawka wynikająca z obowiązującej taryfy
Wykonawcy dla danej grupy taryfowej. Zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu
umowy w okresie jej realizacji w zakresie opłat za dystrybucję mogą nastąpić wyłącznie w oparciu
o taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.
O wprowadzeniu nowej Taryfy lub każdorazowej zmianie ceny i stawek w dotychczasowej Taryfie,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając stosowny wyciąg z nowej lub zmienionej
Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian do stosownej Taryfy lub dniu wejścia w
życie nowej Taryfy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.posir.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
Zamawiającego, w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 34 A, pok. 106 i 107.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.03.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, w Poznaniu przy ul.
Chwiałkowskiego 34 A.
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
IV.4.18)
Poznań, dnia 26.02.2014r.

Zatwierdził :

Sporządziła:
Małgorzata Górska

