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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167937-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Swarzędz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2012/S 101-167937

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska
62-020 Swarzędz
POLSKA
Tel.:  +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks:  +48 616512211
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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

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

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
ul. Strzelecka 2
Swarzędz
POLSKA
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kosynierów 1
Swarzędz
POLSKA
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
ul. Polna 21

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167937-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
http://bip.swarzedz.eu
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Swarzędz
POLSKA
Żłobek Miejski Maciuś w Swarzędzu
os. Czwartaków 9
Poznań
POLSKA
Przedszkole nr 3 w Swarzędzu
ul. Kórnicka 21
Swarzędz
POLSKA
Przedszkole nr 4 Bajkowy Świat w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 4A
Swarzędz
POLSKA
Przedszkole nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu
os. Kościuszkowców 2
Swarzędz
POLSKA
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
ul. Poznańska 50
Kobylnica
POLSKA
Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3
Wierzonka
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 3A
Swarzędz
POLSKA
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7
Zalasewo
POLSKA
Zespół Szkół w Paczkowie
ul. Dworska 1
Paczkowo
POLSKA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
ul. Poznańska 25
Swarzędz
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
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Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto i
Gmina Swarzędz.
Kod NUTS PL418

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 do obiektów zamawiającego oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Swarzędz jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zamawiający przewiduje
udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt. 6 pzp. Postępowanie zostało
podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.
Gmina Swarzędz oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 i 2 będą zawierać oddzielne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
energii elektrycznej.
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia, w imieniu:
a. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
b. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu;
c. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji;
d. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu;
e. Żłobek Miejski "Maciuś" w Swarzędzu;
f. Przedszkole nr 3 w Swarzędzu;
g. Przedszkole nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu;
h. Przedszkole nr 5 "Zielona Półnutka" w Swarzędzu;
i. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy;
j. Szkoła Podstawowa w Wierzonce;
k. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu;
l. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie;
m. Zespół Szkół w Paczkowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000, 09000000, 09310000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ –
oświetlenie uliczne:
1) szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 3
754 910,42 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2012 r. – 1 104 385,42 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do
31.12.2013 r. – 2 650 525,00 kWh).
2) wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy
(załącznik nr 6.1.2 do SIWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ –
pozostałe obiekty:
1) szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 2
270 616,00 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2012 r. – 630 726,67 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do
31.12.2013 r. – 1 513 744,00 kWh).
2) wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy
(załącznik nr 6.2.2 do SIWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia
z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2013 r. Jednak nie wcześnie, niż po
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną
oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

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 1.8.2012. Zakończenie 31.12.2013

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych - część I
zamówienia
1) Krótki opis
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Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ –
oświetlenie uliczne:
1) szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 3
754 910,42 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2012 r. – 1 104 385,42 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do
31.12.2013 r. – 2 650 525,00 kWh);
2) wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy
(załącznik nr 6.1.2 do SIWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000, 09000000, 09310000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii
elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 3 754 910,42 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do
31.12.2012 r. – 1 104 385,42 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013 r. – 2 650 525,00 kWh).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia
z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2013 r. Jednak nie wcześnie, niż po
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas zamawiający kupował energię elektryczną
oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

Część nr: 2
Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych - część II
zamówienia
1) Krótki opis

Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ –
pozostałe obiekty:
1) szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 2
270 616,00 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2012 r. – 630 726,67 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do
31.12.2013 r. – 1 513 744,00 kWh);
2) wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy
(załącznik nr 6.2.2 do SIWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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09300000, 09000000, 09310000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii
elektrycznej w okresie od 1.8.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 2 270 616,00 kWh (w okresie od 1.8.2012 r. do
31.12.2012 r. – 630 726,67 kWh; w okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013 r. – 1 513 744,00 kWh).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia
z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2013 r. Jednak nie wcześnie, niż po
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas zamawiający kupował energię elektryczną
oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 31 209 PLN (słownie:
trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć 00/100 zł) – część 1 zamówienia.
2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18 528 PLN (słownie:
osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 00/100 zł) – część 2 zamówienia.
3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: Wadium należy wnieść w jednej z niżej
wymienionych form przed upływem terminu składania ofert:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu Nr BZ WBK S.A. Oddział Swarzędz
14 1090 1450 0000 0001 0442 6711 z adnotacją „Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz
jego jednostek organizacyjnych Część 1*/Część 2* – *niepotrzebne skreślić” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej
wymienione środki znalazły się na koncie zamawiającego przed terminem składania ofert;
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. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm);

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącymi istotnych postanowień
umownych - załącznik nr 6.1 SIWZ (część I zamówienia) i załącznik 6.2 (część II zamówienia) SIWZ - projkety
umów.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca składa oświadczenie - zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych - że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie dostaw
energii elektrycznej.

III.2) Warunki udziału
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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: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące
dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 9 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) 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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku (na podst. art. 26 ust. 2c
ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.6) niniejszego działu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt. 1.5) niniejszego działu – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1) lit. a) i c) oraz pkt. 3.2) niniejszego działu powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1)
lit. b) niniejszego działu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1) i 3.2) niniejszego działu, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sosobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie:
a) część 1 zamówienia (obiekty opisane w załączniku nr 1 do SIWZ) – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 3 dostawy o wolumenie co najmniej 4 GWh dla każdej z nich.
b) część 2 zamówienia (obiekty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ) – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 3 dostawy o wolumenie co najmniej 2,5 GWh dla każdej z nich.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
oświadczenie zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z
załącznikiem nr 9 do SIWZ;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez wykonawców a wymaganych przez
zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu).
Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może na zasadach określonych w
art.26 ust.2b ustawy pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
W takim przypadku wykonawca jest obowiązany 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.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty dla obu części
zamówienia:
1) pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 4 do SIWZ;
2) aktualną koncesję na prowadzenie dz iałalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców złożony zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ lub referencje);

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) część 1 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
— posiada opłaconą polisę, której suma gwarancyjna wynosi min. 1 000 000 PLN, a w przypadku jej braku
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b) część 2 zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
— posiada opłaconą polisę, której suma gwarancyjna wynosi min. 620 000,00 PLN, a w przypadku jej braku
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez wykonawców a wymaganych przez
zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu).
Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może na zasadach określonych w
art.26 ust.2b ustawy pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
W takim przypadku wykonawca jest obowiązany 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.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty dla obu części
zamówienia:
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

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
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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:
BZP.271-19/2012

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
4.7.2012 - 10:00

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
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: 4.7.2012 - 10:30
Miejscowość:
Swarzędz.
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: 2013.

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty:
— formularza ofertowego (załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ- jeżeli dotyczy w zależności od części zamówienia),
— pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w imieniu wykonawcy inna osoba,
— oświadczenia wykonawcy o niepowierzeniu części zamówienia w zakresie dostaw energii elektrycznej
podwykonawcom.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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.
Odwołanie wnosi się:
1) 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, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z materiałem zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziac wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2012
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