
ZSO.Ks.070  34.2011

Ogłoszenie o zamówieniu 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Mikołaja Kopernika
ul. Bursztynowa 12
76-270 USTKA
tel.   59/8146039
fax.  59/8147106

2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:    http://loustka.edu.pl/

4. Przedmiot zamówienia:
„kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii  elektrycznej dla budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Bursztynowej 12 w Ustce.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV:  09310000-5 Elektryczność; 
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 listopada 
2011 roku; numer ogłoszenia: 384796-2011
5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza 
możliwości  składania  ofert  wariantowych.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia 
zamówień  uzupełniających.

6. Termin wykonania zamówienia: 
    Wykonanie zamówienia od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków:
7.1  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy 
Pzp i  zapisy  SIWZ,  dotyczące  Wykonawcy,  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców 
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku  Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-  w przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego zamówienia  warunki 
wskazane  pod  lit.a  muszą  być  spełnione  łącznie  przez  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  z  zastrzeżeniem,  że  warunek  niepodlegania 
wykluczeniu  z  postępowania,  o  którym mowa w art.  24  ust.  1  i  2   ustawy musi  być 
spełniony  przez  każdego  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia;

http://loustka.edu.pl/


-  ocena  spełnienia  ww.  warunków  dokonana  zostanie  na  podstawie  oświadczeń  lub 
dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI SIWZ. 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –  nie spełnia”, 
w oparciu o informacje  zawarte  w dokumentach i  oświadczeniach wyszczególnionych  
w  ofercie.  W  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  ww. 
warunki Wykonawca spełniał;
-  niespełnienie  warunku  udziału  w  przetargu  stanowi  podstawę  do  wykluczenia 
Wykonawcy i odrzucenia oferty.
7.2  W  celu  wskazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24 ust.  1  ustawy 
zamawiający żąda:  
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust.  1  ustawy Pzp,  zgodne w treści  ze wzorem stanowiącym załącznik  nr  2  do 
SIWZ,

2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ;
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp .

8. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy : 
W  niniejszym postępowaniu wniesienie wadium  nie jest wymagane.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA - 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Mikołaja Kopernika w Ustce, ul. Bursztynowa 12, pok. nr  07  (Sekretariat) do dnia  29 
listopada 2011 roku, do godz. 12.00.
2.  Oferty  dostarczone  pocztą  muszą  dotrzeć  do  Zamawiającego  na  adres  i  w  terminie 
wskazanym  w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w 
Ustce, ul. Bursztynowa 12, pok. nr 106  (Sala konferencyjna) dnia 29 listopada 2011 roku, 
o godz. 12.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku 

nieobecności  Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy 
protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu 

zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ : 
1.  formularz oferty (załącznik nr 1),
2.  oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3.  oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),
4.  szczegółowy opis zamówienia (załącznik nr 4)


