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Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

reprezentowany przez Starostę   -  Jana Żychlinskiego


działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych             ( t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym  poniżej kwoty określonej w oparciu o art. 11 ust.8 ustawy,  na:

KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  ORAZ  ŚWIADCZENIE USŁUG   DYSTRYBUCJI  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTÓW  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  POWIATU WARSZAWSKIEGO  ZACHODNIEGO  w  2012 ROKU 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
09.31.00.00-5    -  Elektryczność,
                                65.31.00.00-9    -  Przesył energii elektrycznej

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA





OŻARÓW MAZOWIECKI,   PAŹDZIERNIK 2011












I. INFORMACJE  OGÓLNE:

      1.  Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
           Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
           -  art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
           - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817),
           -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (D.U.z 2009r. nr 244, poz. 1796),
           -  przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 89 , poz. 625 z późn. zm.). 
2.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
      3. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg wskazówek.
      4. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie wolno udostępniać jej osobom trzecim.
       5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, alternatywnych.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
       7. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę energii elektrycznej   i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PWZ.
























II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w 2012 r. 
    CPV- 09.31.00.00-5; 65.31.00.00-9.
1.2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PWZ:
•   Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – ul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki; aktualny dostawca: Energetyka WISŁOSAN sp. z o.o., 39-460 Nowa Dęba     ul. Szypowskiego 1, Dział Sprzedaży – Ożarów Mazowiecki,
•   Zarząd Dróg Powiatowych – ul. Poznańska 300; 05-850 Ożarów Mazowiecki; aktualny dostawca: PGE Obrót S.A. Oddział Warszawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31A,  05-120 Legionowo 
•  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim  -     ul. Lesznowska 20A; 05-870 Błonie; aktualny dostawca: PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A., ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków,
•   Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza – ul. Łąki 2; 05-870 Błonie; aktualny dostawca: Łódź Budujemy Sp. z o.o. ul. Polna 40 lok. 409, 00-635 Warszawa,
•   Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych – ul. Piłsudskiego 10A; 05-870 Błonie; aktualny dostawca: Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., ul. Waryńskiego 4/6,     05-800 Pruszków,  
•   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  -  ul. Sochaczewska 4; 05-084 Leszno; aktualny dostawca: Zakład Energetyczny Warszawa-Teren, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków,  
•   Dom Pomocy Społecznej – ul. Północna 18, Bramki;  05-870 Błonie; aktualny dostawca: PGE Obrót S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa,
•   Dom Pomocy Społecznej – ul. Jagodowa 2, Sadowa ;  05-092 Łomianki; aktualny dostawca: PGE Obrót S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31A, 05-120 Legionowo.     
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
    2.1. Zakres zamówienia:
    Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do następujących obiektów  jednostek organizacyjnych PWZ:

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]

Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]

1
Budynek biurowy

80

200

C 21

IV
01272-13693543-06-0/40


283000

2
Budynek  geodezji

20

50

C 11

IV
01272-13693514-06-0/20

114000

3
Budynek stołówki

10

20

C 11

V
01272- 13693503-06-0/20

15000

4
Budynek     szkoły

60

160

C 21

IV
01272- 14065384-07-0/40

110000

5
Oświetlenie terenu+studnia

20

40

C 11

V
01455- 13630730-05-0/1

34000



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]

Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]


1
Budynek biurowy, obiekt socjalno - magazynowy, oświetlenie terenu


13


13


C 11


V



 11509468/1



16000


2
Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Wiślanej i Warszawskiej w Łomiankach


2


2


C 11


V


 
26195102/1



9600

KOMENDA POWIATOWA PSP 


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]


1
Budynek biurowy, garaże, zaple- cze socjalno - hotelowe


70


70


C 21


IV



476817/30


65000

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]
1
Budynek szkoły i warsztatów

bd

bd

bd

bd
8838485 – 1993 szkoła
4605768 - warsztaty


113000



ZESPOŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH i SPOŻYWCZYCH


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]


1
Budynek szkolny, garaże, oświetlenie terenu


24


24


C 11


V



00031120/1



24500

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]
1
Budynek 
 w Lesznie

57

57

C 21

IV

00782170/1

100000

2 
Budynek        w Julinku

19

19

G 11

IV

11503537/1

79000




DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRAMKACH


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]

1
Budynek główny DPS 
w Bramkach

150

150

G 11

V

14196421/60

212000



2
Dom rodzinny w Górnej Wsi

16

16

G 11

V

1079305/1

6470


3
Budynek z po- kojami gościn- nymi w Górnej Wsi

10

10

G 11

V

10719443/1

1650

4
Budynek Hostel Bramki


4

4

G 11

V

22648937/1

885
5
j.w.

4
4
G 11
V
22361721/1
340
6
j.w.

4
4
G 11
V
23706459/1
100
7
j.w.

4
4
G 11
V
15166131/1
1230
8
j.w.

4
4
G 11
V
21013226/1
50
9
j.w.

3
3
G 11
V
25367655/1
915
10
j.w.

4
4
G 11
V
14769822/1
945
11
j.w.

3
3
G 11
V
20562552/1
310

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w  SADOWEJ


LP


Obiekt

Dotychcza-
sowa moc umowna
[kW]

Moc przyłą-czen.
[kW]


Dotych-czasowa grupa
taryfo-
wa

Grupa przyłą- czenio-
wa

Numer licznika/ mnożnik
Szacun- kowe zapotrze-bowanie roczne
[kWh]
1
Budynek główny

75

75

G 12

IV

EMS nr 439883/30

160000


                                                                       RAZEM                                  1.347.995,00 kWh

 
2.2. Ilości podane w tabeli są ilościami szacunkowymi, określonymi z należytą starannością na podstawie faktycznego zużycia w okresie 12 miesięcy z lat 2010-2011. Ilości te nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej            w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości energii elektrycznej do poszczególnych jednostek organizacyjnych PWZ w odniesieniu do ilości określonych     w tabelach – z zastrzeżeniem, że minimalna wielkość zamówienia będzie wynosiła 75% przewidywanych szacunków. 
2.3.1. Wykonawca będzie zawierał umowy na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PWZ.  
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne.
4. Okres realizacji zamówienia – 1 STYCZNIA 2012  - 31 GRUDNIA 2012.
5. Termin związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - 30 dni od terminu składania ofert. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania           w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienia sam. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą                           z  podwykonawcą, ze wskazaniem tej części, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. 
5. Sposób rozliczenia:
    Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosił będzie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Jednostki Organizacyjnej PWZ zawierającej umowę.  Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym.



III. OPIS WARUNKÓW 	I WYMAGAŃ USTAWOWYCH  DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 


W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy dotyczące:
  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną zgodnie          z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r.    Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).  
  -  posiadania wiedzy i doświadczenia. 
      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,
  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                  do wykonania zamówienia.
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,
  -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,
         Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących z nim jego stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 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. 
3.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.
          Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
4.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
      -  Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie  publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
      - Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
       - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienia tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy,
        - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  5. W przypadku wspólnego ubiegania się kilku Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz doświadczenie.      
        Warunki ustawowe będą oceniane według zasady spełnia/nie spełnia.

   6. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
           - jest sprzeczna z ustawą pzp,
           - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
           - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
           - zawiera rażąco niską cenę,
           - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                o udzielenie zamówienia,
           - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
           - w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
           - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

IV. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZAŁĄCZYĆ WYKONAWCY  DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną zgodnie          z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r.    Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).  
2. Aktualny wypis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem  składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy      z nich składa oddzielnie dokument wymieniony w ust. 1, natomiast dokumenty opisane     w ust.  2 mogą złożyć wspólne.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w SIWZ oraz art. 22 ust.1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w.w ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika US 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.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 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 terminem składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wymienionych w ust. ust. 2,5,6 składa:
    - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
    - nie zalega z uiszczaniem podatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Formularz oferty ( zał. nr  1 do SIWZ )powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3.  W przypadku gdyby jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie:
     - postępowania o udzielenie zamówienia którego dotyczy,
     - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
     -  ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.
     Udzielone pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana do realizacji zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki zsotała ona zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji  zamówienia. 
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie , zaadresowanej na  zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia : „OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ  DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW JEDNOSTEK    ORGANIZACYJNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w 2012 r. 

 oraz „ Nie otwierać przed 7 LISTOPADA  2011r.,  przed godz. 11.15 .”

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa             w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty lecz  w tym samym opakowaniu co oferta.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.   


VII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .    

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej dokumentacji pisemnie, faxem lub e-mailem (adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl" zamowienia.publiczne@pwz.pl) przy czym każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania przekazując treść odpowiedzi pozostałym Wykonawcom pisemnie, faxem, e-mailem bez ujawniania źródła zapytania pod warunkiem, że zapytanie wpłynie najpóźniej 2 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do  składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.                          

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1 stycznia 2012r. – 31 grudnia 2012r.


IX. SKŁADANIE  I  OTWARCIE  OFERT.   

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 129/133 – Punkt Informacyjny (parter).    
2.  Termin składania ofert upływa  7 listopada 2011 r. o godz. 1100 . Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3.  Oferty zostaną otwarte w dniu 7 listopada 2011 r. o godz. 1115 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, pok. 105 (sala konferencyjna – I piętro).
4.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5.  Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.  Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłasza nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę danej oferty.
7.  Oferta jest uznawana za ważną tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie wymogi formalne.
8.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ceny brutto energii elektrycznej. Jednak zmiany te mogą wynikać wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy.
 Ceny wykazane w formularzu ofertowym muszą być aktualne na dzień składania ofert. 
W kwestii ceny za 1 kWh tj. czynnika, na który ma wpływ Wykonawca, to w całym okresie obowiązywania umowy musi być utrzymana stała procentowa, wykazana w złożonej ofercie wysokość rabatu, deklarowanego Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert.
Cenę oferty stanowić będzie  łączna wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.  Cena podana w ofercie musi być nominowana w PLN. W ofercie należy podać wartość netto, podatku VAT oraz wartość brutto.
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch znaków po przecinku.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej obowiązującymi przepisami skutkuje odrzuceniem oferty. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie      z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XI. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY .  

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w treści oferty.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
4. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian     w treści oferty.
5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki wyszczególnione w art. 89 ustawy pzp. 
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich wagami procentowymi:
       cena oferty                                               -            100% ,
     cena oferty  będzie obliczana według następującego wzoru:


                                                 najniższa cena ofertowa (brutto)
                      C (cena)/ km  = ------------------------------------- x 100 x 100%
                                                     cena oferty badanej (brutto)

 8. W zakresie przyjętych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 9. Suma punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagi procentowe będzie wynikiem danej oferty.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza     w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 

XII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNE.

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie procedura odwoławcza określona w ustawie prawo zamówień publicznych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
XIII. WARUNKI PODPISANIA UMOWY           

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustalonej stawki podatku od towarów i usług VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
  b) zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla poszczególnych budynków Jednostek Organizacyjnych PWZ – pod warunkiem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa od prognoz zużycia podanych w tabelach,
  c) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
    - siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
    - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
    W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż 3 dni od zaistnienia wskazanych przyczyn, poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian o przedmiotowej umowie.
    Załącznik nr 4 stanowi wykaz istotnych zmian, które zostaną wprowadzone do treści   zawieranej umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności , o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

XIV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW.

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony:
    - w Biuletynie Zamówień Publicznych,
    - na stronie internetowej zamawiającego bip.pwz.pl 
    - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,         











……………………………………
                     Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1


Działając w imieniu …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
oferuję KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  I  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DYSTRYBUCYJNYCH  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTÓW  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  POWIATU  WARSZAWSKIEGO  ZACHODNIEGO     w  2012 roku.

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:
- wartość netto               ………………………….. PLN,
-  podatek VAT …….% w wysokości …………… PLN,
- wartość brutto            …………………………... PLN (słownie: …………………………….
……………………………… złotych ……/100).
Jednocześnie deklarujemy, że udzielony przez nas Zamawiającemu stały rabat               w wysokości ……..% ceny jednostkowej 1kWh brutto, będzie obowiązywał w całym okresie trwania umowy.

Warunki wykonania zamówienia:
- zamówienie będziemy realizować w okresie przewidzianym w SIWZ,
- oświadczam, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz załącznikami do niej, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy,
- oświadczam, że umieszczone w SIWZ istotne postanowienia treści umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń oraz, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ      tj. 30 dni od daty składania ofert,
- zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                  z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikami do niej,
- oświadczam, że:
   • część zamówienia zamierzam/nie zamierzam* powierzyć do wykonania Podwykonawcy,
   • **częścią zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę będzie:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
*Niepotrzebne skreślić,
**W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy należy wpisać zakres realizowanej przez niego części.
- do oferty dołączamy określone w SIWZ oświadczenia i dokumenty.       



……………………………..

……………………………..
Miejscowości i data

Podpis Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTY
Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  w 2012 roku”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen jednostkowych:   


LP

Dostawa energii elektrycznej do:


Tary-
fa

Moc
umow-
na
kW
Przewidywana
ilość zużycia energii elektr. w okresie 12 miesięcy
[kWh]
Cena za energię elektryczną  (netto)
Cena za usługi dystrybucyjne *(netto)


Cena za opłatę abonamentową netto [(zł/m-c) x 12 miesięcy]


Łączna cena     oferty (netto) za 12 miesięcy


Łączna cena     oferty (brutto) za 12 miesięcy





Cena jednostkowa energii    elektr.     [zł/kWh]
Stawka     opłaty       handlowej    [zł/m-c]
Stawka    jakościowa  [zł/kW  / m-c]
Stawka    opłaty przejściowej
[zł/W/m-c]
Składnik zmienny stawki sieciowej     [zł/kW]
Składnik  stały stawki sieciowej   [zł/kW/   m-c]



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


1
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

C11


50


163000













C21
140
393000










2
Zarząd  Dróg Powiatowych

C21
15
25600










3
Komenda Powiatowa 
PSP
 

C21

70

65000










4
Zespół Szkół    Nr 1 im. M. Wańkowicza



113000










5
Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych


C11

24

24500









 ( Pieczęć Wykonawcy )



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


6


SOSW Leszno



C11


51

100000












G11

19

79000











7
Dom Pomocy Społecznej     w Bramkach


G11

206

224895










8
Dom Pomocy Społecznej     w Sadowej

G12

75

160000










RAZEM

650

1347995
Rabat = ………..%
Ceny 1 kWh brutto






    *Wszystkie elementy składowe oferty należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.







…………………………………………                                                                                                                                                                            ………………………………………….
            Miejscowość i data											                          Podpis i pieczęć Wykonawcy




                           
Załącznik nr 2                                                                                                               





                                                                                                                                                                     


Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
     1. posiadania uprawnień do wykonywania określonych w zamówieniu czynności tzn. przedstawiamy aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r.    Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),  
     2. posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia, 
     3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
      4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.




                                                                                    (pieczęć i podpis Wykonawcy)























Załącznik nr 3                                                                                                             


                                                                                                                                                                     


Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.





                                                                                    (pieczęć i podpis Wykonawcy)





 




 
















                                                                                                                                                           Załącznik nr 4

ISTOTNE  POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE  DO TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  ORAZ  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DYSTRYBUCYJNYCH  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTÓW  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  POWIATU  WARSZAWSKIEGO  ZACHODNIEGO   w 2012  roku.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa kompleksowa polegająca na sprzedaży wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów ……………………..(zawartych w treści SIWZ).
§ 2.
Rozliczenie usługi kompleksowej na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie wg cennika energii elektrycznej Sprzedawcy …………………………., Taryfy energii elektrycznej oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z uwzględnieniem rabatu w wysokości ……..%, udzielonego Zamawiającemu dla ceny 1 kWh brutto.
§ 3.
Zmiany cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikające ze zmian Taryf zatwierdzonych w obowiązującym trybie nie wymagają pisemnej zmiany umowy.  
Odbiorca może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia           o zmianie cen za energię elektryczną i stawek opłat, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 4.
Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i będzie obowiązywała do dnia             31 grudnia 2012r.
§ 5.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy               w zakresie:
   a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustalonej stawki podatku od towarów i usług VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
    b) zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla poszczególnych budynków – pod warunkiem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż ……………….. (wartość szacunkowa określona w SIWZ),
    c) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
       • siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
       • innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż 3 dni od zaistnienia wskazanych przyczyn, poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
§ 6.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki warunkującej jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron umowy sporządzonym na piśmie.
§ 7.
Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie,    a ewentualne spory załatwiać polubownie. W przypadku wystąpienia trudności                       z interpretacją umowy strony będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy           i SIWZ.
§ 8.
Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany składników cen i stawek opłat wynika ze zmian cennika energii elektrycznej Sprzedawcy ………………….. , Taryfy Energii Elektrycznej oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli cena w ofercie jest inna niż cena dla odpowiedniej grupy taryfowej w cenniku lub taryfie w dniu składania oferty, wszystkie przyszłe zmiany cen określone w ofercie będą następowały proporcjonalnie dla zmian cen odpowiadającej im grupy taryfowej w Cenniku i Taryfie Wykonawcy.
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