PN – 34/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami),
zwaną dalej ustawą.
3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
65500000-8 Odczyty liczników
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.
Lista podmiotów została zamieszczona w Załączniku nr 13 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Część A - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Mikołów.
Sumaryczna moc zamówiona 895 kW, ilość punktów poboru mocy 136 szt. (w tym
6 szt. punktów rozliczanych ryczałtowo).
Całkowite zużycie energii – 3 175 653 kWh na podstawie ubiegłego roku, w tym:
taryfa C11 całodobowa – 227 653 kWh, C12b dzienna – 1 013 322 kWh, nocna
- 1 921 848 kWh oraz ryczałt R – 12 830 kWh – załącznik nr 1.
Część B - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Urzędu Miasta Rynek 16,
siedziby Straży Miejskiej, ul. K. Miarki 16 i monitoringu w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 55,2 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
Całkowite zużycie energii C11– 110 000 kWh na podstawie ubiegłego roku –
załącznik nr 2.
Część C - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania fontanny na rynku i szalet
w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 61,1 kW, ilość punktów poboru mocy 2 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 65 095 kWh na podstawie ubiegłego roku –
załącznik nr 3.
Część D - Miejska Biblioteka Publiczna
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Karola Miarki 5 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 63 kW, ilość punktów poboru mocy 3 szt.
Całkowite zużycie energii – 78 369 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C1116 360 kWh, C21- 62 009 kWh – załącznik nr 4.
Część E – Miejski Dom Kultury
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, Rynek 19 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 133 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
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Całkowite zużycie energii C11 – 38 982 kWh na podstawie ubiegłego roku –
załącznik nr 5.
Część F - Dzienny Dom Pomocy
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 12
w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 25 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii G11k –16 196 kWh na podstawie ubiegłego roku załącznik nr 6.
Część G - Żłobek Miejski
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 18
w Mikołowie
Sumaryczna moc zamówiona 16,5 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 25 361 kWh na podstawie ubiegłego roku –
załącznik nr 7.
Część H - Zakład Usług Komunalnych
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 84,7 kW, ilość punktów poboru mocy 4 szt.
Całkowite zużycie energii – 196 669 kWh na podstawie ubiegłego roku C11- 11 026
kWh, B22 – 143 315 kWh – energia czynna, B22 - 42 328 kWArh, energia bierna –
załącznik nr 8.
Część I - Zakład Gospodarki Lokalowej - ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania.
Sumaryczna moc zamówiona I, - 1 800 kW, ilość punktów poboru mocy - 162 szt.
Całkowite zużycie energii – 401 286 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa
G11k-327 586 kWh, C11-71200 kWh, C21- 2 500 kWh . załączniki nr 9 i 10
Część J - Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. K. Miarki 9, 43-190 Mikołów
Część K-1 Przedszkole nr 1 - ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
Część K-2 Przedszkole nr 2 - ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów
Część K-3 Przedszkole nr 3 - ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-190 Mikołów
Część K-4 Przedszkole nr 4 - ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów
Część K-5 Przedszkole nr 5 - ul. Ks. Górka 27, 43-190 Mikołów
Część K-6 Przedszkole nr 6 - ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów
Część K-7 Przedszkole nr 7 - ul. Zamkowa 2, 43-190 Mikołów
Część K-8 Przedszkole nr 8 - ul. Waryńskiego 28A, 43-190 Mikołów
Część K-9 Przedszkole nr 9 - ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów
Część K-10 Przedszkole nr 11 - ul. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów
Część K-11 Przedszkole nr 12 - ul. Słowackiego 12, 43-190 Mikołów
Część K-12 Gimnazjum nr 1 - ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów
Część K-13 Gimnazjum nr 2 - ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
Część K-14 Zespół Szkół nr 2 - ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
Część K-15 Zespół Szkół nr 3 - ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów
Część K-16 Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
Część K-17 Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów
Część K-18 Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów
Część K-19 Szkoła Podstawowa nr 7 - ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów
Część K-20 Szkoła Podstawowa nr 8 - ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
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Część K-21 Zespół Szkolno – Przedszkolny - ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
Sumaryczna moc zamówiona J, K-1 do K-21 - 937,5 kW, ilość punktów poboru
mocy 25 szt.
Całkowite zużycie energii - 826 074 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa
C11 - 627 588 kWh, C12a - 52 886 kWh, C21-145 600 kWh – załącznik nr 11.
Część L - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 728 kW, ilość punktów poboru mocy 13 szt.
Całkowite zużycie energii – 770 215 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa
C21 – 650 215 kWh, C11-80 000 kWh, C12b dzienna – 20 000 kWh, C12b nocna –
20 000 kWh – załącznik nr 12.
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Nie dopuszcza się możliwości zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
za wyjątkiem zestawienia:
- załącznik nr 4 - pozycja 1 - rozpoczęcie od 02.06.2012 r.
- załącznik nr 8 - pozycja nr 4 - rozpoczęcie 01.05.2012 r.
- załącznik nr 9 - pozycja 31- rozpoczęcie od 01.06.2012 r.
- załącznik nr 10 - pozycja 2, 3 - rozpoczęcie od 01.11.2012 r., - pozycja 7 rozpoczęcie 01.12.2012 r., pozycja 19 - rozpoczęcie 01.07.2012 r.
- załącznik nr 11 - pozycja 8, 9 - rozpoczęcie od 01.04.2012 r., pozycja 23 rozpoczęcie od 01.02.2012r, pozycja 24 - rozpoczęcie 01.06.2012 r., pozycja 25
- rozpoczęcie 29.02.2012 r.
- załącznik nr 12 - pozycja od 1 do 13 - rozpoczęcie od 01.06.2012 r.,
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, tj. posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy
z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625
z późn. zm.);
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
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8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do
wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego
warunku;
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt
8.1 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
9.1.1. aktualną koncesją na obrót energią elektryczną, wydana przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
9.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.2.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, 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;
9.2.3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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;
9.2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg
zał. Nr 2 do siwz).
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9.4. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.4.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 i 9.2.5. składa 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 (dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
b) 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 (dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert)
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
9.4.2. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.4 - składa 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 cyt. ustawy (dokument
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania
oświadczeń
i
dokumentów;
osoby
uprawnione
do
porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą
za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną
należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego,
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nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie
obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz,
a przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona - Aleksander Mezglewski, Danuta Staniszewska.
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium
w wysokości:
24 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia cztery tysiące złotych) nie później niż do upływu terminu składania
ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy
złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości
stanowiącej równowartość kwoty 24 000,00 zł, nie później niż do upływu terminu
składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta
do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile
zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że
nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła
z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się
/zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało
skutecznie wniesione.
12. Termin związania ofertą:
60 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz)
13.2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2)
13.3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 9 siwz.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
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Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 34/2011 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.
Nie otwierać przed 22.11.2011 r. godz. 14.00.”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 22.11.2011 r. do godz. 13.00 w przypadku przesyłek pocztowych
należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia
przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2011 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Mikołów,
Rynek 16, pok. 34.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza ofertowego – Załącznik nr 1 i dokonać
wyliczenia oferowanej ceny 1 kWh (do dwóch miejsc po przecinku) w PLN, w sposób
wskazany w tym formularzu.
Stawka podatku VAT: 23 %.
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wyliczona cena 1 kWh z komórki 11c formularza
oferty.
Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Mikołowa.
W terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony do siedziby zamawiającego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.
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W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy
umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1
cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
19.1. Zobowiązania poszczególnych podmiotów (płatników) wskazanych w opisie
przedmiotu
zamówienia wynikające z umowy nie mają charakteru
solidarnego. Każdy z płatników
ponosi pełną i samodzielną
odpowiedzialność za realizację warunków Umowy.
19.2. Zobowiązania Sprzedawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru określonych w załącznikach od nr 1 do nr 12.
19.3. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w oparciu
o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych (liczników) w kWh,
pomnożonych przez cenę ofertową brutto 1 kWh w złotych PLN, wskazaną
w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.
19.4. Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktur
zbiorczych,
wystawianych przez Sprzedawcę co 1 miesiąc i co 2 miesiące
(osobno dla każdej części) w/g zestawień zbiorczych punktów poboru energii
elektrycznej, stanowiących załączniki do umów nr 1 do 12.
19.5. W przypadku przyłączenia do sieci dodatkowych punktów poboru energii
elektrycznej
lublikwidacji
istniejących
punktów
w
czasie
trwania
obowiązującej umowy, strony zobowiązują się do bieżącego wprowadzania
zmian w załącznikach, w formie pisemnej, bez potrzeby sporządzania aneksu
do umowy.
19.6. Umowa nie dotyczy spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem,
opomiarowaniem
i
jakością
energii,
wchodzących
w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez
Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) - Vattenfall
Distribution Poland S.A.
19.7. Zobowiązanie Zamawiającego, że umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych jest ważna
przez cały okres obowiązywania umowy
sprzedaży, w przypadku jej rozwiązania Zamawiający jest zobowiązany
poinformować o tym Sprzedawcę pisemnie, do 7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług dystrybucji, pod
rygorem nieważności niniejszej umowy.
19.8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania.
19.9. Zakup energii elektrycznej będzie następował po cenie przedstawionej w
ofercie wybranego wykonawcy, cena ta będzie stała przez cały okres
obowiązywania umowy.
19.10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień
umowy w zakresie ceny jednostkowej brutto za 1 kWh o ile zmianie ulegną
obowiązujące stawki VAT.
19.11. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą w oparciu
o wystawione przez wykonawcę faktury VAT, odpowiednio – zgodnie
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z lokalizacją miejsc poboru i dla
wskazanych w siwz.

właściwych jednostek organizacyjnych,

19.12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne umowy, zezwolenia,
dokumenty wynikające z procedury sprzedawcy i uzgodnienia umożliwiające
rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej dla zamawiającego przynajmniej od
01.01.2012 r., a w szczególności Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD
Vattenfall Distribution Poland S.A.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
20.1. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
20.3.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 cyt.
ustawy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
20.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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PN – 34/2011
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca
(*) ...........................................................................................................
...................................................................................................................................
Adres

........................................................................................................................
.............
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

Fax ..........................................................
Adres e-mail ……………………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie
Kod CPV:
65500000-8 Odczyty liczników
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.
Części A do L
oferujemy wykonanie zamówienia stosując poniższe ceny jednostkowe brutto:
Lp

Energia elektryczna
dostarczana na
cele oświetlenia
ulicznego i
jednostek
budżetowych
gminy

a
1

2
3
4
5

C11
Taryfa całodobowa
C 12b
Taryfa dzienna
C 12b
Taryfa nocna
C12a
taryfa
C21
taryfa

Przewidywane zużycie
energii w kWh na
podstawie
ubiegłego roku

b

Cena
jednostkow
a brutto
w PLN/kWh

c

Wartość brutto
w PLN

d=bxc
1c

1d

2c

2d

3c

3d

4c

4d

5c

5d

6c

6d

1 273 265
1 033 322
1 941 848
52 886
860 324

10

6

G11k
taryfa

343 782

7

B22
taryfa – moc
czynna

143 315

8

B22
taryfa - moc bierna

42 328

9

R
Ryczałt

12 830

10

7c

7d

8c

8d

9c

9d

10c

10d

Opłaty
abonamentow
e
11c

11

Ogółem

∑ 1 do 9

11c=11d:11b

11d
∑1d do 10d

5 703 900

Wyliczona oferowana cena 1 kWh,
(do dwóch miejsc po przecinku) wynosi:

- 11 c

Rozliczenie:
w oparciu o faktyczne zużycie energii elektrycznej w kWh, na podstawie
odczytów urządzeń pomiarowych pomnożone przez oferowaną cenę 1 kWh,
(zgodnie z 11c).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także
podpiszemy umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami, o których mowa w pkt 19.1 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni.

11

.................................................
……………………………………
miejscowość i data
pieczątka i podpis wykonawcy

PN - 34/2011
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca (*) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Kod CPV:
65500000-8 Odczyty liczników
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.

1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam
warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczam, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt.
ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania.

.................................................
…………..…………………………
miejscowość i data
pieczątka i podpis wykonawcy
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