Ogłoszenie nr 513955-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka
34, Filia w Białej Podlaskiej: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968
Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej, krajowy numer identyfikacyjny
32783000025, ul. ul. Akademicka 2 , 21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska,
tel. 833 428 712, e-mail zamowienia@awf-bp.edu.pl, faks 833 428 712.
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Adres strony internetowej (URL): http://www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-30tys-plus
Adres profilu nabywcy: www.awf-bp.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-30tys-plus
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.awf-bp.edu.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej
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Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja Zamówień
Publicznych).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na
potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej
Podlaskiej
Numer referencyjny: SZP-371/33/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. z dnia 20
stycznia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, do punktów odbioru energii Zamawiającego. Niniejsze zamówienie nie
obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną
i szacowanym zużyciem, zawarty jest w ust. 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną
i szacowanym zużyciem: 1 Zespół obiektów - Obiekty AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 w tym: budynek główny Uczelni,
Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju, Hala Sportowa, Sala Gier, Sala Gimnastyczna, Hala
Lekkoatletyczna, Pływalnia, Korty Tenisowe, Stadion LA, budynek mieszkalny, Domy
Studenta oraz budynek dydaktyczno - mieszkalny przy ul. 34 Pułku Piechoty 2. a) Obiekty
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zasilane są ze stacji transformatorowo-rozdzielczej SN 15/0,4 kV o oznaczeniu ST-213,
umiejscowionej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. b) Powyższe zasilanie odbywa
się na podstawie zrealizowanych warunków przyłączenia z dnia 6 października 2008 r. znak
EZ.S-4130-73.5/07/08 określających: • moc przyłączeniową 673 kW, • układ pomiaroworozliczeniowy zainstalowany na napięciu 15 kW. c) Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej, stanowiącym granicę własności urządzeń elektroenergetycznych są zaciski
prądowe głowicy kablowej w polu obejściowym w kierunku instalacji odbiorcy, znajdujące
się w stacji wnętrzowej w rozdzielni średniego napięcia. d) Dotychczasowa taryfa B24 e)
Moc przyłączeniowa wynosi 673 kW f) Planowana moc umowna dla przyłącza 250 kW przy
współczynniku mocy tg j £ 0,4. g) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12
miesięcy wynosi: 1 367 396 kWh. 2 Hala sportowo - widowiskowa przy ul. Marusarza 8
zasilana jest ze stacji transformatorowo-rozdzielczej SN 15/0,4 kV, umiejscowionej na terenie
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej
Podlaskiej przy ul. Sitnickiej. a) Powyższe zasilanie odbywa się na podstawie warunków
przyłączenia z dnia 24 września 2009 r. nr 45355 określających: • moc przyłączeniową 526
kW, • układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na napięciu 15 kW. b) Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącym granicę własności urządzeń
elektroenergetycznych są zaciski prądowe głowicy kablowej w złączu kablowym SN w
kierunku instalacji odbiorcy. c) Dotychczasowa taryfa B21 d) Moc przyłączeniowa wynosi
526 kW e) Planowana moc umowna dla przyłącza 160 kW przy współczynniku mocy tg j £
0,4. f) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 132 000 kWh. 3
Budynek przy ul. Akademickiej 1 w Białej Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej
nr: 12978330. b) Dotychczasowa taryfa – C11 c) Moc umowna 14 kW przy współczynniku
mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 222
kWh. e) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 8962980. f) Dotychczasowa taryfa – C12b g)
Planowana moc umowna dla przyłącza 20 kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. h)
Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 2 537 kWh. 4 Boisko
sportowe przy ul. Warszawskiej 29 w Białej Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej
nr: 15329601. b) Dotychczasowa taryfa – C11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 18
kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie
12 miesięcy wynosi: 799 kWh. 5 Budynek przy ul. Warszawskiej 29 w Białej Podlaskiej
(Pawilon Sportowy) obecnie szkoła trenerów PZPN. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr:
71915449. b) Dotychczasowa taryfa – C12b c) Planowana moc umowna dla przyłącza 22 kW
przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12
miesięcy wynosi: 14 100 kWh. 6 Budynek Domu Studenta przy ul. Makaruka 1 w Białej
Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 15060780. b) Dotychczasowa taryfa –
G11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 35 kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d)
Planowane roczne zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 31 840 kWh. 7
Reklama świetlna przy ul. Akademickiej 1 w Białej Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en.
czynnej nr: 32280671. b) Dotychczasowa taryfa – C11 c) Planowana moc umowna dla
przyłącza 3 kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii
elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 125 kWh. 8 Lokale przy ul. Kopernika 9 (P) w
Białej Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 14943431. b) Dotychczasowa
taryfa – C11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 14 kW przy współczynniku mocy tg j
£ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 3 413 kWh. 9
Lokale przy ul. Kopernika 9 (L) w Białej Podlaskiej. a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr:
15423507. b) Dotychczasowa taryfa – C11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 14 kW
przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12
miesięcy wynosi: 1 022 kWh. 10 Lokal przy ul. Kopernika 9/41 w Białej Podlaskiej

str. 4

(mieszkalny). a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 29388654. b) Dotychczasowa taryfa –
G11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 5 kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d)
Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 1 054 kWh. 11 Lokal
przy ul. Kopernika 9/44 w Białej Podlaskiej (mieszkalny). a) Licznik rozliczeniowy en.
czynnej nr: 030003027. b) Dotychczasowa taryfa – G11 c) Planowana moc umowna dla
przyłącza 5 kW przy współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii
elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi: 1 085 kWh. 12 Lokal przy ul. Orzechowej 42/53
w Białej Podlaskiej (mieszkalny). a) Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 31311698. b)
Dotychczasowa taryfa – G11 c) Planowana moc umowna dla przyłącza 4 kW przy
współczynniku mocy tg j £ 0,4. d) Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12
miesięcy wynosi: 1 021 kWh.
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w
terminie 12 miesięcy licząc od dnia 01.03.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie niniejszego warunku Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada ważną (aktualną) koncesję udzieloną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną;. Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie
warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
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Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków, w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków, w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2)
Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1) – 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 –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. b) Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy lit. a) w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje
się odpowiednio. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ważną (aktualną) koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 2. W przypadku złożenia
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym
postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku
gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne
oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4
do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności
w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy, 00/100) 2. Termin wnoszenia wadium
upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 3. Zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy PZP wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
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formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
„Cena ofertowa brutto" – C 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku gdy w trakcie realizacji
umowy nastąpią zmiany: 1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej; 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy - należy
dołączyć: 1) formularz cenowy (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) 2)
Oświadczenia, o których mowa w rozdz. 8 SIWZ część A - sporządzone z wykorzystaniem
wzorów stanowiących Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, zawierające w szczególności zawarte we
wzorach informacje; 3) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia
(podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
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poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy fakt umocowania
wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych
dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5. Oferta wraz z załącznikami powinna być
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Jeżeli Wykonawca nie złożył
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy PZP. Złożona oferta powinna
zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz musi być złożona i podpisana w taki sposób, by
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka
korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym
przez Wykonawców, jako reprezentantem pozostałych. 7. Oferta winna być sporządzona w
języku polskim w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub
wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty
wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację. 8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 9. Zamawiający
nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeśli 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, określone w dziale VI ustawy PZP, odnoszące się do
postępowań na dostawy o wartości poniżej 221000 euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi
ustawy PZP. 11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 12. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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