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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351285-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Elektryczność
2013/S 203-351285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

PS Operator sp. z o.o.
Aleja Różana 2
41-501 Chorzów
POLSKA
Tel.:  +48 327220575
E-mail: bartosz.kania@parkslaski.pl
Faks:  +48 327905376
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.psoperator.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

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Aleja Różana 2
41-501 Chorzów
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii Elektrycznej PS Operator Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie przyłączonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (Tauron Dystrybucja S.A.).

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351285-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:bartosz.kania@parkslaski.pl
www.psoperator.pl
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Kupno
Kod NUTS 

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
Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii Elektrycznej (PPE)
PS Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie przyłączonych do sieci operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego (Tauron Dystrybucja S.A.). Szczegółowy wykaz PPE jest podany w pkt
3.
2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne
oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy i zgodnie z Polskimi Normami.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie sprzedaży wynosi 2 720,000 MWh w tym:
- energia rozliczana w taryfie B21 (Stacje: T5, T1, T9, T6 i T13) – 2 605,000 MWh;
- energia rozliczana w taryfie C21 (Baza Usługowo-Gospodarcza) – 45,000 MWh;
- energia rozliczana w taryfie C11 (Stacja T8) –70,000 MWh.
4. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres od 1.1.2014 r. do dnia 30.6.2014 r.
5. Wskazane wyżej ilości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla
realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym
razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany wielkości kupowanej energii elektrycznej określonej dla poszczególnych punktów poboru – z
zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 2 720,000 MWh.
6. Przetarg jest na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający posiada podpisane umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony z dystrybutorem energii Tauron Dystrybucja S.A.
Układy pomiarowo-rozliczeniowe w poszczególnych grupach taryfowych są dostosowane do zakupu energii
elektrycznej wg zasady TPA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 30.6.2014

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
- wymagane jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 1.000,00 PLN, (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100 ),
- wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,
- wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm. ).
- wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. , Nr
konta: 46 1050 1243 1000 0090 3023 3143 (musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem
składania ofert),
- wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej
kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem „wadium”, w kancelarii PS Operator, Aleja Różana 2, 41-501
Chorzów, pok. 004.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie
krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty
uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika
istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: O zamówienie mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 pzp, tj. dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
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Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania. Sprawdzenie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu będzie miało miejsce w następującym zakresie: czy zostały złożone wszystkie
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu; uprawnienia osób podpisujących oświadczenia i dokumenty do reprezentowania Wykonawcy;
czy terminy wystawienia dokumentów są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Ocena warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów i
oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
A) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pzp (zawarte w formularzu ofertowym
stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ);
B) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pzp (zawarte w
formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ);
C) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
D) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
E) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
G) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
H) kserokopia aktualnej decyzji udzielającej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
I) Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1. w punktach C), D), E) i G) powyżej składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
aa) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
bb) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
cc) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. w punkcie F) składa zaświadczenie, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.2.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie to powinno być złożone nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert – jeżeli dotyczy okoliczności wskazanych w pkt: 1. aa), 1.
cc) i 2. lub też nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy okoliczności
wskazanych w pkt 1. bb).
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu
Wykonawca składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, winni spełniać następujące wymagania:
a/ wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać postanowienia SIWZ i
dołączyć do oferty dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punkcie C), D), E), F), G) i I)
b/ oświadczenia wskazane w punktach A) i B) powinny być złożone łącznie przez wszystkich wykonawców lub
przez podmiot upoważniony w imieniu wszystkich;
c/ warunki określone w punktach H) winien spełniać przynajmniej jeden wykonawca ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).
d/ wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
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- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną
(-e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

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:
02/D/GE/13

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
25.11.2013 - 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)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.11.2013 - 11:30
Miejscowość:
Chorzów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: kwiecień 2014.

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny określony
sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w
terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub ukazania
się specyfikacji. Pozostałe informacje dotyczące odwołań znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2013
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