OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Roźwienica: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 293392 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj.
podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip

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 dla
potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków, lokali, obiektów użytkowych,
urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania
oraz prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 01.07.2012 do 31.12.2012
zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ W terenie Zamawiającego znajduje się 127 układów
pomiarowo-rozliczeniowych, w tym: a) 82 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie
taryfowej C 11 b) 46 układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupie taryfowej C110 c) 1
układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 BW d) 1 układ pomiaroworozliczeniowy w grupie taryfowej C12 A e) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie
taryfowej C 12W f) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej G 12 BW g 2
układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B 21 h) 1 układ pomiaroworozliczeniowy w grupie taryfowej C 21 Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich
podstawowych parametrów technicznych stanowi załącznik numer 8 do SIWZ. 2.
Szacunkowe zużycie energii dla budynków podanych w w/w załączniku w okresie od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 812 167 kWh łącznie. 3. Szacunkowa ilość zamawianej
energii podana w załączniku nr 8 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, służący do
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania
do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości
energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość

energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się
również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 5. Energia elektryczna kupowana na
podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 6. Dostawca energii
zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego
zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego. 7. Dostarczana energia
elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
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:
01.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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:
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;

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.rozwienica.itl.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica 1
Pokój Nr 2.
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

