
Sierakowice: Dostawa energii elektrycznej  

Numer ogłoszenia: 484330 - 2012; data zamieszczenia : 03.12.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pwik.sierakowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa energii elektrycznej do obiektów PWiK w Sierakowicach. Zakres zamówienia obejmuję dostawę 

energii elektrycznej wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Planowana minimalna ilość pobieranej energii 

elektrycznej dla grupy taryfowej C11 wynosi łącznie 45 700 kWh/rok oraz dla grupy taryfowej B21 wynosi 

łącznie 1 290 000 kWh/rok (zamówienie podstawowe). 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 

prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje 

sobie prawo do zwiększenia zamówienia o 30% po cenach podanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 

do SIWZ). Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa 

opcji od następujących warunków: - możliwość zakłócenia w pracy urządzeń skutkujące wzrostem zużycia 

prądu, - wzrost ilości ścieków w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, powodujący wzrost zużycia prądu 

w tych obiektach lub w ich części, - wzrost zapotrzebowania na prąd na oczyszczalni w Sierakowicach ze 

względu na przyłączanie innych ciągów kanalizacyjnych (wzrost ilości ścieków dopływających), które 

Zamawiający planuje w okresie trwania umowy.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości 

przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000 zł, słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych. 

III.2) ZALICZKI  
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Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie 

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 warunku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. 

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania 

umowy oraz aktualną umowę z Energa Operator S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Energii Operator S.A. do obiektów Zamawiającego. 

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 (W przypadku Wykonawców składających 

wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich 

Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania 

umowy w sprawie zamówienia;) (ii) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; (iii) oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne umowy z Energa Operator S.A. 

umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Energa 

Operator S.A. do obiektów Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych 

dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia . Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 

spełnił. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie 

badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 (W 

przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być 

podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) Zamawiający sprawdzi prawidłowość 

złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w 

przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie 

spełnia . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 

załącznik nr 5; 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3. (W przypadku 

Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane 

przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) Zamawiający sprawdzi prawidłowość 

złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w 

przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie 

spełnia . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest 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; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 

załącznik nr 5; 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3. (W przypadku 

Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane 

przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) Zamawiający sprawdzi prawidłowość 

złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w 

przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie 

spełnia . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest 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; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
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załącznik nr 5; 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, 

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 (W przypadku Wykonawców składających 

wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich 

Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania 

umowy w sprawie zamówienia;) Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i 

zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia . Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 

spełnił. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest 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; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

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  
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III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z 

naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: a) zaistnienia po zawarciu umowy, 

przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 

wobec łączącej strony więzi prawnej: - charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

promieniowanie lub skażenia. b) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili 

jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie 

nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, c) zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia stron, w tym w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, d) w przypadku zmiany 

podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 

kwocie tego podatku, e) w przypadku konieczności zmiany mocy umownej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.pwik.sierakowice.pl 

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

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.12.2012 

godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, I piętro , sekretariat. 

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 Wolnym 

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