Licytacja L-305-2015

Ogłoszenie o zamówieniu L-305-2015 - Dostawa en.el.dla
ZUK W RAKONIEWICACH SP Z O.O.

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
ZUK Rakoniewice, Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Malinowa 1
Miejscowość: Rakoniewice, Kod pocztowy: 62-067
Tel.: +48614441168, Faks: +48614441168
Rodzaj zamawiającego:
Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia w BZP:

253272-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-10-13 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa en.el.dla ZUK W RAKONIEWICACH SP Z O.O.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
około 1 822 284 kWh 2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są w
ogłoszonym postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej dla ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W RAKONIEWICACH SP Z O.O.” na stronie internetowej BIP Zamawiającego: - dokumenty
publikowane są na stronie internetowej http://www.zukrakoniewice.pl 3.Dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. poz. 1692 4.Usługi
dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Enea Operator Sp. z o.o. 5.Wymagania
stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy
pełnomocnictwa do: a) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu
umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej. b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy
sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii
elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy,
zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy, c) w
przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia
wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy
rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o
świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę
wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
rozumieć należy także złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających
z: - wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej
wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego; - obowiązującej taryfy wskazanego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
Systemu Dystrybucyjnego; - dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej,
okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o
świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a) powyżej; z możliwością
zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej. Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie
wówczas upoważniony do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i
innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny. d) uzyskania, w razie potrzeby, od
dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i
okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej, e) reprezentowania
Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z
zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas
obowiązującej umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji
i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę
Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego Zamawiającemu, f) wystąpienia

do OSD z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej, płatników dla punktów poboru energii elektrycznej
określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek
Zamawiającego, g) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą
energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem
zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy. 6. W
załączniku nr 1 do ogłoszenia informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania
umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia
dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy
Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej
umowy o 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z
prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawo
opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w
określonym poprzez niego zakresie. Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
09.30.00.00-2
09.00.00.00-3
09.31.00.00-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.12.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca składając wniosek o dopuszczeniu do udziału w
postępowaniu wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z
2012 r., poz. 1059 ze zm.); (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowy dokument musi być złożony dla
tego z Wykonawców, który będzie wykonywał koncesjonowaną część zamówienia).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

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

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

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

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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

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

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zawierający wszystkie informacje wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia publikowany na stronie Zamawiającego
http://www.zukrakoniewice.pl 2. Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokumenty należy przedstawić w
formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za
zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą
być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę
podpisującą wniosek). 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. III.3.1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5. Postanowienia dotyczące podmiotów, które
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6.
W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego
z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo
wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt III.4.2 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków). 8. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, 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 – wystawione z odpowiednią datą
wymaganą dla tych dokumentów. 9. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z

wykonawców oddzielnie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: a) zmiany ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, b) zmiany ilości
punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zmiana ilości punktów
poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów
poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego, c) zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającej: - ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej
zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
d) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru,
jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się
procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów
kompleksowych/sprzedaży e) zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych, f) regulacji
prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. g) oznaczenia danych dotyczących
Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, W sytuacji wystąpienia okoliczności

wskazanych w ust. 2 pkt 2) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie
publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z
podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. c) zasad podleganiu
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2
pkt 3) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3), na kalkulację
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3)
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2, wyznacza datę podpisania
aneksu do umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na koszty
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosków o których mowa w ust. 2
oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. 3.
Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych
w par. 11 ust. 1 pkt 1) oraz par. 11 ust. 2 pkt 1) – które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem
wejścia w życie zmienionych przepisów 4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez
strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 5. Za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2-3). Zmiana postanowień
umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 11
ust. 2 pkt 1) – które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych
przepisów.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej

http://www.zukrakoniewice.pl/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać
wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b)
Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien
zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o
dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim
„LOGINie” (identyfikatorze). c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź
nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego
przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak
poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3.
Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne
określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub
wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub
przeglądarką
równoważną,
podłączony
do
sieci
Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. Wykonawcy w trakcie licytacji
składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii
elektrycznej czynnej. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył
ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują wynagrodzenie netto za 1 MWh
energii elektrycznej czynnej wyrażone w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy
oddzielić od złotych kropką. 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,50 zł netto. Pierwsze
składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe
od wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaproponowanego wcześniej przez
innego Wykonawcę. 6. Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 240,00 zł netto za 1
MWh energii elektrycznej czynnej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje
najniższe wynagrodzenie netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. 7. W celu ustalenia
zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej - wynagrodzenie netto
zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite
wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn łącznego szacowanego
wolumenu w ilości 1 822,284 MWh i wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej
zaoferowanego w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23 %. 8.Za pośrednictwem
platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich
ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych
wysokościach postąpień. Minimalna wysokość postąpienia - 0,50 PLN netto

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-10-06 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Enmedia Sp. z o.o ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-10-13 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-10-13 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego: http://www.zukrakoniewice.pl jako Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej

Nie dotyczy

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

