
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.smsraciborz.pl

Racibórz: Dostawy energii elektrycznej na potrzeby ZS OMS w Raciborzu

Numer ogłoszenia: 253023 - 2014; data zamieszczenia: 0 5.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego , ul. Kozielska 19, 47-400

Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 44 59, faks 32 415 44 59.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.smsraciborz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy energii elektrycznej na potrzeby ZSOMS w

Raciborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

- zakup energii elektrycznej w 2015 dla czterech punktów (plus dwa które zostaną oddane do eksploatacji z

końcem grudnia 2014 roku)poboru na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w

Raciborzu. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej o łącznej szacunkowej ilości 485,100

MWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarty jest

w załączniku nr 1 do SIWZ. Usługi dystrybucji nie są objęte przedmiotem zamówienia i świadczone będą na

podstawie odrębnej umowy z TAURON Dystrybucja GZE S.A.. W związku z tym Wykonawca winien mieć

podpisaną z wyżej wymienionym umowę dystrybucyjną. Z uwagi na charakter zamówienia nie można określić

dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Określona powyżej ilość jest ilością

szacunkową (prognozowaną). Prognozowane zużycie energii elektrycznej stanowi element pomocniczy, służący

wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w

podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania do 20% mniejszej ilości energii niż

prognozowana, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Rozliczenie nastąpi za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. W

przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną Zamawiający wprowadza możliwość

udzielenia zmówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i
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polegających na rozszerzeniu dostawy, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy

pozostanie niezmienna. Realizacja dostawy energii elektrycznej odbywać się będzie sukcesywnie w zależności

od potrzeb zamawiającego, zgodnie z parametrami technicznymi i na zasadach określonych w obowiązującej

ustawie Prawo energetyczne oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wykonawca

zobowiązany jest posiadać ważną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

energetyczne..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

7.W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną Zamawiający wprowadza możliwość

udzielenia zmówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i

polegających na rozszerzeniu dostawy, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa określona w ofercie

Wykonawcy pozostanie niezmienna.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie
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oświadczenia złożonego do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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
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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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem

niniejszego zapisu podlega unieważnieniu. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich

wprowadzenia w zakresie: 1)Zmiana miejsca dostawy - zmiana lokalizacji Zamawiającego w skutek zmian

organizacyjnych lub innych okoliczności niezależnych od stron umowy 2)Terminu realizacji umowy - wskutek

wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach

opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) 3)Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych 4)Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy,

których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej

równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 5)Pozostałe zmiany: a)Zamawiający przewiduje możliwość

wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie wartości przedmiotu

umowy, w przypadku, gdy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Wówczas strony dostosują stawkę

podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa i ustalą wartość przedmiotu umowy w oparciu o zmienioną

stawkę tego podatku; b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy

wynikającą ze zmian w przepisach prawa; c)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu

umowy w przypadku likwidacji jednostki edukacyjnej lub w skutek zmian organizacyjnych. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z

umowy planowanymi świadczeniami. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.Zmiany

winny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.smsraciborz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Kozielska 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.12.2014

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 47-400
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Racibórz ul. Kozielska 19 Budynek główny, sekretariat parter..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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