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Zarządu powiatu Łowipkiego
z dnia
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w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia
do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi".
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 j.t.) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811,
915 ¡768 i 1232)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi” w trybie z wolnej ręki.
§2. Zatwierdza się treść zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi
do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”.
§3. Upoważnia się pana Edwarda Reske, pana Rafała Kolosa, pana Rafała Pawłowskiego do
przeprowadzenia negocjacji warunków umowy w sprawie zamówienia, którego przedmiotem jest
„Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi".
§4.Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADCA PRAWNY

Łowicz, dn.
BSI.272.20.2014

ENERGA OPERATOR.S.A.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest „Świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”.
Przedmiotem negocjacji będą warunki świadczenia ww. usług.
Negocjacje odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30, 99-400
Łowicz w d n iu .....12.2014 r. o godz. 10.00.

Załączniki:
1. Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
2. Szczegółowy zakres zamówienia wraz z określeniem liczby punktów poboru oraz szacunkowym
zapotrzebowaniem na energię elektryczną w 2014 r.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
5. Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej oraz informacji że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.

Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu wraz z jednostkami organizacyjnymi
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BSI.272.20.2014

Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu
poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

i

I. Zamawiający
Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania na podstawie
podpisanego Porozumienia w imieniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r.
poz. 423,811, 915, 768 i 1232), zwanej dalej Ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów

poboru określonych z załączniku nr 2 do zaproszenia do negocjacji na warunkach określonych:
1) przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze
zm.),
2) przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.),
3) przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz.
1126 ze zm.),
4) w koncesji Wykonawcy na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE.
2. Dostawcą energii w okresie od 01.01.2015 r. do 31 12.2015 r. będzie „CORRENTE” Sp. z o.o., ul.
Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
3. Szczegółowy zakres zamówienia wraz z określeniem liczby punktów poboru oraz szacunkowym
zapotrzebowaniem na energię elektryczną w 2014 r. zawiera załącznik numer 2 do zaproszenia do
negocjacji.
3. Kody CPV:
65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej.
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IV. Termin realizacji zamówienia
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie obowiązywała od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust 1 Ustawy oraz spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada
aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego
warunku na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie
powyższych uprawnień oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć
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najpóźniej wraz z zawarciem umowy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Aktualna koncesja na dystrybucję energii elektrycznej wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietna 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.).
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca powinien przedłożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2)

Lista

podmiotów

należących

do

tej

samej

grupy

kapitałowej

w

rozumieniu

ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

VII.

Informacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcą

oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób do kontaktu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza to Zamawiającemu.
W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą faksu.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą oraz do potwierdzenia wpłynięcia
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu jest:
Rafał Pawłowski - tel. (046) 830 00 82, faks (46) 837 56 78.
e-mail: bs@powiatlowicki.pl
5. Osobami, które będą prowadzić negocjacje będą:
Edward Reske: tel. (46) 837 54 48, faks (46) 837 56 78,
Rafał Pawłowski: tel. (46) 837 54 48, faks (46) 837 56 78,
Rafał Kolos: tel. (46) 830 00 81, faks (6) 837 50 15.

VIII. Miejsce i termin negocjacji
1. Negocjacje odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a, 99400 Łowicz w d n iu ............. 12.2014 r. o godz. 10.00.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu negocjacji na wniosek Wykonawcy.
2. Wykonawca

przedstawi

do

negocjacji

propozycję

projektu

umowy

oraz

warunki

cenowe

wykonywania zamówienia.
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3.

Ze strony Wykonawcy w negocjacjach może wziąć udział wyłącznie osoba, która posiada stosowne

upoważnienie wynikające z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez Wykonawcę
do punktów poboru wskazanych w załączniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie obowiązywała od dnia 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

3. Wykonawca

zobowiązuje

się

do:

udostępniania

Zamawiającemu

danych

pomiarowo-

rozliczeniowych w zakresie przesyłu energii elektrycznej do obiektów objętych Umową.
4.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

5. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym,
w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do Wykonawcy, przysługują dystrybutorowi
energii elektrycznej.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

Zatwierdzam:
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że Wykonawca:

spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi” zgodnie z art.
22 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że

(nazwa Wykonawcy)
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi” na podstawie przesłanek wskazanych w poniżej określonych w art. 24 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób
wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób
wykonujących pracę
zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.”

data

podpis osób/osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Wykonawca

(miejscowość i data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
1. * Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50,
poz. 331 z późn. zm.)____________________________________________________________________
Lp.
Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
4.
5.

Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa
każdy z Wykonawców.

