
Toruń: Dostawa (sprzeda ż) energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Teren owego WORD

Toruń w Grudzi ądzu

Numer ogłoszenia: 18636 - 2014; data zamieszczenia:  16.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 653 82 82, faks 56 653 82 83.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.bip.word.torun.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego WORD Toruń w Grudziądzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego

WORD w Grudziądzu na okres 36 miesięcy, zgodnie z niniejszą SIWZ i projektem umowy będącym załącznikiem nr

3 do SIWZ. Charakterystyką energetyczną obiektów: Pakiet A - Obiekt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Toruniu: 1)Grupa przyłączeniowa - V, 2)Grupa taryfowa - C12a, 3)Układ zasilania obiektu - 3 fazowy, 4)Moc

umowna - 30 kW, 5)Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej - 330,000 kWh - w okresie 36

miesięcy, 6)Współczynnik mocy: tg 0,4 7)Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla przyłącza, stanowiącym

granicę eksploatacji są: podstawy bezpiecznikowe w złączu kablowym od strony zasilania; pomiar elektryczny

odbywa się na napięciu 0,38 kV. Pakiet B - Obiekt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Toruń Oddziału

Terenowego w Grudziądzu: 1)Grupa przyłączeniowa - IV, 2)Grupa taryfowa - C21, 3)Układ zasilania obiektu - 3

fazowy, 4)Moc umowna - 70 kW, 5)Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej - 369,000 kWh - w

okresie 36 miesięcy, 6)Współczynnik mocy: tg 0,4, 7)Miejsce dostarczania energii elektrycznej - zaciski prądowe

listwy licznika od strony odbiorcy o napięciu 0,4 kV. 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z

postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 01.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda zabezpieczenia ofert wadium

III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: a) posiadają

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień. , a także posiadają aktualną koncesję na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej,

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawca może polegać na wiedzy

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą `spełnia-nie spełnia`, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą `spełnia-nie spełnia`, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.Wykonawca

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

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

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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
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dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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)Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 2)Odpowiednio wypełniony formularz

zakres części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 4

do niniejszej SIWZ. 3)Aktualną kserokopię decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 4)Dokumenty

potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób przystępujących do postępowania o zamówienie, o ile

fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów Rejestrowych. 5)Listę podmiotów należących do tej samej

grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian

uzasadnionych zmianą przepisów prawa oraz w zakresie: a)terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to

będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w

szczególności: - wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu

zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze

zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne,

niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania wojenne. - przedłużającej się niezależnej

od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, b) zmiany

wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku

zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku

odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT (wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest

niezmienne.) 2)zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od

towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany

jednostkowej ceny brutto za 1 kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana

opodatkowania energii podatkiem akcyzowym. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo

ocenie Zamawiającego. 3)Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron. 4)Jeżeli Wykonawca, którego
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oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.word.torun.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.01.2014 godzina

12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, Sekretariat II

piętro.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet A: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Toruniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet A - Obiekt Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: 1)Grupa przyłączeniowa - V, 2)Grupa taryfowa - C12a, 3)Układ

zasilania obiektu - 3 fazowy, 4)Moc umowna - 30 kW, 5)Przewidywane szacunkowe zużycie energii

elektrycznej - 330,000 kWh - w okresie 36 miesięcy, 6)Współczynnik mocy: tg 0,4; 7)Miejscem

dostarczania energii elektrycznej dla przyłącza, stanowiącym granicę eksploatacji są: podstawy

bezpiecznikowe w złączu kablowym od strony zasilania; pomiar elektryczny odbywa się na napięciu

0,38 kV. 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.02.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet B: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego Oddziału Terenowego WORD Toruń w Grudziądzu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet B - Obiekt Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego Toruń Oddziału Terenowego w Grudziądzu: 1)Grupa przyłączeniowa - IV,

2)Grupa taryfowa - C21, 3)Układ zasilania obiektu - 3 fazowy, 4)Moc umowna - 70 kW, 5)Przewidywane

szacunkowe zużycie energii elektrycznej - 369,000 kWh - w okresie 36 miesięcy, 6)Współczynnik mocy:

tg 0,4, 7)Miejsce dostarczania energii elektrycznej - zaciski prądowe listwy licznika od strony odbiorcy o

napięciu 0,4 kV. 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy

stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.02.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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