
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 378734-2014 z dnia 2014-11-18 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Warszawa

Ogłoszenie nr 419000-2014 z dnia 2014-12-23 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Warszawa

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Dzielnicy Ursus. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: pływalnia ul. Orląt Lwowskich 1, 02-495 Warszawa taryfa C21,

moc...

Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla

obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Numer ogłoszenia: 369610 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus , ul. K. Sosnkowskiego 3,

02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 250 19 01, faks 22 4997358.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirursus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej

dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ływalnia ul. Orląt Lwowskich 1, 02-495

Warszawa, taryfa C21, moc umowna 75 kW, przewidywanie zużycie 265 000 kWh; pływalnia ul. Sosnkowskiego 3,

02-495 Warszawa, przyłącze nr I, główne, taryfa C21, moc umowna 210 kW, przewidywanie zużycie 830 000 kWh;

pływalnia ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, przyłącze nr II, rezerwowe, taryfa C21, moc umowna 100 kW,

przewidywanie zużycie 10 000 kWh; stadion, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa , taryfa C21, moc umowna 65

kW, przewidywanie zużycie 80 000 kWh; kompleks sportowy Orlik, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, taryfa

C21, moc umowna 41 kW, przewidywanie zużycie 15 000 kWh...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=369...

1 z 5 06.06.2019, 12:16



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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie:

czternaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych

w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 5 ustawy z dnia

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

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 oceni, czy Wykonawca spełnia warunek uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na podstawie złożonych

dokumentów, żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, metodą spełnia - nie

spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca

spełnił. Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, a w

przypadku warunków dotyczących przedmiotu zamówienia odrzuceniem oferty. W tym celu Wykonawca

przedstawi aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr

89, poz. 625 z późn. zm.) i kopię zawartej umowy generalnej o świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Warszawy tj. RWE

STOEN Operator Sp. z o. o. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy

dotyczącego posiadania aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Aktualna

umowa z OSD powinna obejmować okres co najmniej od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia metodą spełnia - nie spełnia.
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Wykonawca wykaże, że wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert,

zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej dla min. 3 klientów, na rzecz których

prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej co najmniej 1 GWh w skali roku oraz dokumenty

potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy były zrealizowane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie postawił warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie postawił warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia metodą spełnia - nie spełnia.

Wykonawca przedstawi opłaconą polisę w wysokości min. 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych),

potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem 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:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o

dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=369...

3 z 5 06.06.2019, 12:16



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;

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 -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem

terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające, że wymienione przez Wykonawcę dostawy były zrealizowane należycie.
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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

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: a)

W przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie

obowiązywania umowy. b) W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku

akcyzowego. Odbiorca dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego. c) W przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie

obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. d) W przypadku konieczności zmiany mocy umownej.

e) Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie

Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. f) Wprowadzenie wszelkich zmian wymaga

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.osirursus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.

Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2014 godzina

13:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495

Warszawa.

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
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