15.11.2016

Ogłoszenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
www.ekomuzeum.pl
Ogłoszenie nr 343333 - 2016 z dnia 2016-11-15 r.

nieobowiązkowe
zamówienia publicznego

nie

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

nie

nie

nie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

nie

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, krajowy
numer identyfikacyjny 29265028900000, ul. ul. Wielkopiecowa 1, 27200

Starachowice, woj. świętokrzyskie,

państwo Polska, tel. 412 754 083, e-mail , faks 412 754 083.
Adres strony internetowej (URL): www.ekomuzeum.pl

Inny: Samorządowa instytucja kultury

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):

nie

tak
www.ekomuzeum.pl
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nie

nie
adres

nie

tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
Adres:
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Dostawa energii elektrycznej
A.26.13.2016

nie

dostawy

Zamówienie podzielone jest na części:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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Nie

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
Przedmiotem
zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Jest to kolejna
zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE.

09310000-5

(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

nie

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

tak

nie

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html

5/11

15.11.2016

Ogłoszenie

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
www.ekomuzeum.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5
do SIWZ.

przetarg nieograniczony

nie

nie

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) nie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Kryteria Znaczenie
cena

100

(przetarg
nieograniczony)
tak

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy może być dokonana w formie pisemnego aneksu i może dotyczyć: - zmiany stawki
akcyzy – Zamawiający dopuszcza w takim przypadku zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto o
wartość dokonanej zmiany; - zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza w takim przypadku
zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych brutto, o wartość dokonanej zmiany; - w innych sytuacjach,
których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie
odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia ,
umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż Ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłyby
dopuszczenie innej oferty niż ta, która pierwotnie została dopuszczona. Każdorazowa zmiana postanowień
zawartej umowy wymaga zaakceptowania przez obie strony i zostanie dokonana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej
zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej
okoliczności. Nie stanowi zmiany Umowy: - zmiana nr rachunku bankowego wykonawcy lub zamawiającego, zmiana grupy taryfowej, - zmiana adresu do korespondencji, - zmiana siedziby strony, - zmiana ilości punktów
poboru energii (PPE), przy czym rozliczenie dodatkowych punktów będzie się odbywać odpowiednio do
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdba2abd-82cc-4e03-b2b6-3ebdaa468f29&path=2016%5c11%5c20161115%5c343333_2016.html
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pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej, zaistnienie okoliczności, o których mowa
wyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Dopuszcza się również zmiany
Umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.

(jeżeli dotyczy):

Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzane w języku obcym składane
jest wraz z tłumaczeniem na język polski.
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

nie

nie
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