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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407694-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Elektryczność
2018/S 180-407694
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
000828874
ul. Barlickiego 13
Opole
45-083
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Walenciak
Tel.: +48 774543266-146
E-mail: przetargi@mosir.opole.pl
Faks: +48 774539161
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mosir.opole.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mosir.opole.pl/przetarg/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sport, rekreacja, turystyka

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Opolu
Numer referencyjny: DZP.231.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w czasie realizacji
zamówienia (w ciągu 24 m-cy) wynosi 11 118 530 kWh. 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. Faktyczna ilość zakupionej energii może ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu)
w zakresie 5 % ilości prognozowanej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w czasie realizacji zamówienia (w ciągu 24 m-cy) wynosi 11 118
530 kWh. 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. Faktyczna
ilość zakupionej energii może ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu) w zakresie 5 % ilości prognozowanej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy;
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
3) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie sprzedaży energii.
1. Wykonawca – przed upływem terminu składania ofert złoży, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie ww. Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentu JEDZ
Zamawiający opisał w Rozdziale 7.
3. W Załączniku nr 2 do SIWZ podana jest „Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej”;
Edytowalna wersja formularza JEDZ jest dostępna na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia;
4. Formularz JEDZ, jako ESPD w polskiej wersji językowej jest dostępny także pod adresem: https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i jego postać elektroniczna stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ;
5. W przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, JEDZ musi
potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (forma dokumentu elektronicznego).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiającemu składa się JEDZ
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia;
JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi mieć postać elektroniczną,
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z
tych wykonawców.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać każdy
z Wykonawców występujących wspólnie).
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie oraz w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym
dalej też rozporządzeniem w sprawie dokumentów.
Brak podstaw wykluczenia
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2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca winien posiadać zawartą Umowę z Tauron Dystrybucja S.A. o świadczenie usług dystrybucji na
obszarze jego działania. Posiadanie takiej umowy jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym sprzedaż
energii elektrycznej przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.
Energia powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenie procedury skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie
z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, Sekretariat, pok. nr 113, POLSKA
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Cd. III.1.1)
3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6. 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 ust. 4, 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
dokumentów.
9. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w
ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016
r. poz. 1126) oraz - w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - wymagania określone w Rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.UE L 3/16 z 6.01.2016).
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Szczegółowe informacje dotyczące wadium zamawiający zawarł w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2018
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