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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309762-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Gdynia: Elektryczność
2012/S 188-309762

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z O.O. w Gdyni
Ul. Witomińska 29
Osoba do kontaktów: Hanna Makowicz
81-311 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586687286
E-mail: Hanna.Makowicz@pewik.gdynia.pl
Faks:  +48 586687266
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Sprzedaż energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Punkty
poboru PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309762-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:Hanna.Makowicz@pewik.gdynia.pl
www.pewik.gdynia.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 1.1.2013 roku do 31.12.2015
roku w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej
sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego.Szacunkowa wielkość potrzeb w zakresie zużycia
energii elektrycznej w całym okresie obowiązywania umowy wynosi około 85 804 527 kWh i została wyliczona w
oparciu o średnioroczne zużycie w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania dla 123 punktów poboru,
w tym w poszczególnych grupach taryfowych jak niżej:
B 23 - 18 punktów.
B 22 - 3 punkty.
B 21 - 1 punkt.
C 22A - 4 punkty.
C 21 - 8 punkty.
C 11 - 89 punktów.
Aktualna moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 8 074 kW.
2. Zamawiający oświadcza, że w chwili obecnej jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej. W dniu
23.8.2012r. zawarł umowę na budowę instalacji do odzysku energii z biogazu do produkcji energii elektrycznej
na własne potrzeby, której termin realizacji upływa 23.6.2013r. i z tym dniem Zamawiający stanie się
producentem energii elektrycznej. Szacowana roczna produkcja wyniosłaby 4 752 000 kWh, co Wykonawca
winien uwzględnić w swojej ofercie. W związku z powyższym, po uzyskaniu przez Zamawiającego koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej wycofa on oświadczenie, że jest odbiorcą końcowym, a Wykonawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie będzie naliczał akcyzy za energię elektryczną sprzedaną Zamawiającemu.
3. W związku z powyższym szacunkowa wielkość dostaw w zakresie energii elektrycznej wynosić będzie ok. 59
623 772 kWh.
4. Przewidywana produkcja energii elektrycznej z kogeneracji zostanie wykorzystana w punkcie poboru
Przepompownia Ścieków Rumia, ul. Dąbrowskiego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Rozpoczęcie 1.1.2013 Zakończenie 31.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 PLN (słownie:
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczanie realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur VAT,
wystawionych przez Wykonawcę.
2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od otrzymania
przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), którym jest
Energa - Operator SA oddział Gdańsk.
3. Faktura VAT płatna będzie przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
5. Cena jednostkowa netto będzie stała do 31 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem obowiązku jej zmniejszenia
o wartość podatku akcyzowego z dniem otrzymania przez Wykonawcę pisma wycofującego oświadczenie
Zamawiającego, że jest on odbiorcą końcowym energii elektrycznej.
6. Cena jednostkowa może podlegać indeksacji o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem za poprzedni rok kolejno w roku 2014 i 2015, określony w komunikacie Prezesa GUS i publikowany w
Monitorze Polskim.
7. Indeksacja, o której mowa w pkt. 6 może mieć miejsce tylko raz w roku, jedynie na pisemny wniosek jednej
ze stron zawierający odpowiednie uzasadnienie. Wprowadzenie zmian cen jednostkowych będzie wymagało
sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum zawiązane na podstawie umowy cywilnej.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie realizacji umowy;
b) posiadają zawartą umowę generalną lub promesę umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającym na terenie, na którym Zamawiający ma
swoje punkty poboru energii elektrycznej tj. z Energą-Operatorem SA Oddział Gdańsk, zgodnie ze wskazaniem
Załącznika nr 4;
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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d) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
2. W zakresie potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
muszą złożyć:
1) Podpisane oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2.
2) Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wymagane na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
Jeżeli Wykonawca posiada koncesję, której ważność upływa przed datą końcową realizacji zamówienia winien
wraz z kopią posiadanej koncesji złożyć oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu złoży skutecznie
wniosek o przedłużenie koncesji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy generalnej lub promesy zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającym na terenie, na
którym Zamawiający ma swoje punkty poboru energii elektrycznej tj. z Energą-Operatorem SA Oddział Gdańsk,
zgodnie ze wskazaniem Załącznika nr 4.
3. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1) Podpisane oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższe oświadczenie.
2) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższy dokument.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższy dokument.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższy dokument.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (data dokumentu: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższy dokument.
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6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych (data dokumentu: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi złożyć powyższy dokument.
4. Oferta powinna zawierać również:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2) Kalkulację ceny ofertowej.
3) Zaparafowane Istotne Warunki Umowy – Załącznik nr 5.
4) Pełnomocnictwo (oryginał) w zakresie reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – w przypadku, gdy
Wykonawca ustanowił Pełnomocnika
5) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia -informację o ustanowieniu
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
5. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
— dowód wniesienia wadium.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2),3),4),6) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt.2) – 6) zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa pkt. 5 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/26/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto Zamawiającego wskazane na fakturze VAT przesłanej
wraz z SIWZ (dokumenty można pobrać bezpłatnie ze strony Zamawiającego).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.11.2012 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.11.2012 - 11:00
Miejscowość
Siedziba Zamawiającego: PEWIK Gdynia Sp. z o.o., ul. Witomińska 29 p. 312, 81-311 Gdynia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Urząd Zamówień
Publicznych i ogłaszanej na jego stronie internetowej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Ustawy lub w terminie 15
dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a także wobec postanowień
SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Odwołujacy przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę należy wnieść
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu
skargi do sądu.
13. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie Izby i orzeka wyrokiem co do istoty
sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamó wień Publicznych, dla czynności którego mają zastosowanie
przepisy o Prokuratorze generalnym, określone w Kodeksie postępowania cywilnego (część I w księdze I, tytuł
VI, dział Va).

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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15. Uregulowania szczegółowe funkcjonowania środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Ustawy, art.
179-198g.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2012

www.uzp.gov.pl

