
Nowy Korczyn: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTR ZEB ZWI ĄZKU 
MI ĘDZYGMINNEGO NIDA 2000  
Numer ogłoszenia: 241517 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Związek Międzygminny "Nida 2000" , Stary Korczyn, 28-136 
Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3772619, faks 41 3799126. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.nida2000.realnet.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2000. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb 
Związku Międzygminnego Nida 2000. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w 
okresie od 01.01.2015r. r. do 31.12.2015 r. wynosi 599,737 MWh. Zakres rzeczowy 
przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) 
wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem 
zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.. 

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. 

 

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



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

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, wykonawca złoży aktualnie obowiązującą koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania 
zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - 
załącznik nr 4 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

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; 

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) 

1. wypełniony formularz oferty zgodny z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 2. wypełniony i 
podpisany formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. 4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru należy złożyć stosowne 
pełnomocnictwo(a). 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.4.1) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub 
siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem 

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 przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach 
związanych z: a) rezygnacją przez Zamawiającego z punktów poboru energii elektrycznej 
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu 
obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana 
umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. b) ze zwiększeniem przez 
Zamawiającego ilości punktów poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 do 
umowy, w wielkości nie większej niż 20%. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru 
będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki 
rozliczeniowej. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie 
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do 
Umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.nida2000.realnet.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek 
Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn 28-136 Nowy Korczyn. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn 
28-136 Nowy Korczyn. 

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 

 


