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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341795-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Elektryczność
2016/S 190-341795

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
Osoba do kontaktów: Stanisław Król – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
40-287 Katowice
Polska
Tel.:  +48 322577108/+48 322577499/+48 322577502
E-mail: bzp@ue.katowice.pl 
Faks:  +48 322577108
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ue.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w
Katowicach oraz w Rybniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:bzp@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl


Dz.U./S S190
01/10/2016
341795-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 11

01/10/2016 S190
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 11

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obiekty
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Rybniku – miejsce dostawy – zgodnie z załącznikiem nr 1
SIWZ ukazującym dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną.
Kod NUTS PL22A,PL227

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z
10.4.1997 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku (Załącznik nr 1- Wykaz punktów poboru), zwana dalej sprzedażą
energii elektrycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ ukazującym dane
dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną, a także w Formularzu nr 4 SIWZ stanowiącym
istotne postanowienia umowy.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zamawiający w Formularzu nr 2 SIWZ – Kalkulacja ceny ofertowej, określił prognozowane zużycie energii
elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych taryf na podstawie dotychczasowych poborów.
Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 1 niezbędne dane w formie tabelarycznej dla poszczególnych
punktów poboru.
3..2. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3..3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii dla wszystkich punktów poboru łącznie w okresie dostawy: 4
205 MWh Ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez
Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3..4. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania
umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
3.5. Zamawiający wymaga podania w ofercie cen jednostkowych stałych, obowiązujących dla całego okresu
realizacji zamówienia uwzględniających wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3.6. Wymaga się, aby Wykonawcy posiadali Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym OSD właściwym dla
przedmiotu zamówienia – Tauron Dystrybucja SA.
3..7. Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe punktów poboru są dostosowane do
zasad TPA.
3..8. Zamawiający ma zawarte oddzielne umowy na dystrybucję energii elektrycznej z lokalnym OSD (Tauron
Dystrybucja SA) właściwym dla danych punktów poboru, na czas nieokreślony.
3..9. Zamawiający ma zawartą oddzielną umowę na dostawę energii elektrycznej do danych punktów poboru do
31.12.2016 roku.
3..10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z 6.12.2008 o podatku
akcyzowym.
3..11. Zamawiający przeprowadzał już procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich
punktów poboru objętych przedmiotem zamówienia.
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3..12. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane i dokumenty potrzebne do skutecznego
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, Wykonawcy którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający upełnomocni Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
3.13. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o
mocy umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii
elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z
umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
3.14. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla
punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 (wykaz punktów poboru) określone są każdorazowo w
umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD.
3.15. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie wskazań układu
pomiarowo – rozliczeniowego przekazanych przez OSD.
3.16. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma zawarte
umowy o świadczenie takich usług dla wszystkich punktów poboru objętych niniejszym zamówieniem.
3.17. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie
zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.18. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami pomiarowo -
rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3.19. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej obejmującej wszystkie punkty
poboru zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD i przekazywania na adres Zamawiającego wskazany w
umowie. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej
w poszczególnych punktach poboru oraz wysokość należności z tego tytułu, zawierającego co najmniej
następujące dane:
a) adres punktu poboru,
b) nr PPE,
c) nr ewidencyjny nadany przez OSD,
d) taryfa wg OSD,
e) zużycie,
f) wartość zużycia (netto, VAT, brutto) w PLN.
3..20. Ceny jednostkowe energii elektrycznej nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umów.
4. Wykonawca jest zobowiązany wskazać osobę odpowiedzialną w zakresie realizacji umowy, jako opiekun
merytoryczny.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6..Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11.Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich
złotych.
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12..Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu
Wykonawcy dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza
zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w odpowiednim
punkcie Formularza nr 1 SIWZ, tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy wraz
podaniem tych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie przez zakłady
pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007
0000 7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Dane banku do przelewu zagranicznego:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice
IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
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BIC (kod SWIFT) – INGBPLPW;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z późn. zm.).
4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
4.1. Nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności,
w przypadku, gdy:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej,
b) oferta Wykonawcy została wybrana, a:
— Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
— Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4.2. Zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
żądanie Zamawiającego;
4.3. Gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji, poręczeń należy złożyć w oryginale w Biurze Zamówień Publicznych,
ul. 1 Maja 47, pok. nr 7, bud. „E”, 40-207 Katowice najpóźniej w dniu wyznaczonym, jako termin składania ofert
do godz. 11:00. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.
6. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie
konsorcjum partnera.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę w przypadku, gdy wystąpią
przesłanki określone w art. 46 ust 3 ustawy Pzp.
13.Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w przypadku, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 46
ust 4a oraz art.46 ust. 5 ustawy Pzp.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur VAT, ustalone na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych.
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania
wystawionej faktury umożliwiającego Zamawiającemu terminową zapłatę.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni spełnić warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt. 5 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z pkt. 6 SIWZ.
4. Ponadto zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawarli umowę
konsorcjum, w której winny być, co najmniej:
4.1. Dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
4.2. Dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu
gospodarczego oraz zadania konsorcjantów – zaleca się wskazanie, które dostawy będzie wykonywał każdy z
konsorcjantów,
4.3. Oznaczony czas trwania konsorcjum,
4.4. Zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego,
4.5. Określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum – niezbędne jest, aby członkowie konsorcjum
upełnomocnili jednego spośród siebie do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc wadium w formie innej niż pieniężna
(gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa) muszą przedstawić dokument, który powinien być
wystawiony na wszystkie podmioty wchodzące w skład Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia.
6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez
partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.

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

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) Nie podlegania przez Wykonawcę wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-2, ustawy Pzp. W celu wstępnego
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potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE ustanawiającym standardowy dokument JEDZ.
– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ)
b) Spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE ustanawiającym
standardowy dokument JEDZ. – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ) w ramach
potwierdzenia kompetencji.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów takich jak:
a) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. – dotyczących braku
podstaw do wykluczenia należy złożyć:
— Odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców
wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
b) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. – Spełnianie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
— Aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami
ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami).
3. Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i
oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) Nie podlegania przez Wykonawcę wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-2, ustawy Pzp. W celu wstępnego
potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE ustanawiającym standardowy dokument JEDZ.
– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ)
b) Spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. W
celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE ustanawiającym standardowy dokument JEDZ. – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ)
w ramach potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej
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2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów takich jak:
a) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. – dotyczących braku
podstaw do wykluczenia należy złożyć:
— Odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców
wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
b) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. – Spełnianie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium
selekcji.
3. Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i
oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące:
a) Nie podlegania przez Wykonawcę wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-2, ustawy Pzp. W celu wstępnego
potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE ustanawiającym standardowy dokument JEDZ.
– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ)
b) Spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących Zdolności technicznej lub zawodowej. W
celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE ustanawiającym standardowy dokument JEDZ. – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ (JEDZ)
w ramach potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów takich jak:
a) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. – dotyczących braku
podstaw do wykluczenia należy złożyć:
— Odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców
wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
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b) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Spełnianie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
należycie wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży
energii elektrycznej o wolumenie minimum 4 000 MWh w ciągu 12 miesięcy.
3. Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i
oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/017/02013/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.11.2016 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.11.2016 - 11:40
Miejscowość:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Biuro Zamówień Publicznych, ul. 1 Maja 47, 40-287 Katowice, pokój nr
11, bud. E
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Dokumenty składane z ofertą według punktu 11.15 SIWZ.
2. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w
postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (należy złożyć w formie oryginału), które Wykonawca składa w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, według wzoru – Formularz nr 3 SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
3. Przewiduje się na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają
lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie:
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

www.uzp.gov.pl
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d) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
e) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
f) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
g) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Skarga do sądu
a) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
c) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
e) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
f) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2016

www.uzp.gov.pl

