Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(zamieszczone w BZP w dniu 25.06.2010r, nr ogłoszenia: 184216-2010)
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
www.asp.katowice.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie
częściowe
nr:

Opis:

1. Temat: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9
Wspólny Słownik Zamówień: 65300000-6
Opis: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku przy
ul. Dąbrówki 9 w Katowicach
Dane techniczne: Budynek Dąbrówki 9
1. Rodzaj przyłącza: linie kablowe ze złącza
2. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności: zaciski prądowe
na wejściu do zabezpieczenia na złączu;
3. Moc umowna: 40 kW;
4. Grupa taryfowa: C11;
5. Napięcie zasilania: 230/400 V;
6. Grupa przyłączeniowa: V;
7. Układ pomiarowy: zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A,
współczynnik mocy tg = 0,4.
8. Roczne zużycie energii elektrycznej ok. 34 015 kWh
2.

Temat: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19
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Wspólny Słownik Zamówień: 65300000-6
Opis: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków przy
ul. Koszarowej 19 w Katowicach
Dane techniczne: Budynek Koszarowa 19
a) lewa strona budynku:
1. Rodzaj przyłącza linia kablowa 4 x 240 mm² ze stacji
transformatorowej K 187;
2. Miejsce przyłączenia do sieci/ g-a własności: zaciski prądowe
na wejściu obwodu od zabezpieczeń w polu liniowym
rozdzielni n/N w stacji 187 w kierunku instalacji odbiorcy 1
taryfowego licznika energii czynnej, biernej i biernej
pojemnościowej oraz przekładników prądowych 100/5 A
zainstalowanych w rozdzielni;
3. Moc umowna: 70 kW;
4. Grupa taryfowa: C21;
5. Napięcie zasilania: 230/400 V;
6. Grupa przyłączeniowa: IV;
7. Układ pomiarowy: zabezpieczenie przedlicznikowe 100 A,
współczynnik mocy tg = 0,4.
Roczne zużycie energii elektrycznej ok. 81 826 kWh

b) prawa strona budynku:
1. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności: zaciski prądowe
na wyjściu kabla z rozdzielni n/N w stacji transformatorowej K
187;
2. Moc umowna: 195 kW;
3. Grupa taryfowa: C21;
4. Napięcie zasilania: 230/400 V;
5. Grupa przyłączeniowa: IV;
6. Układ pomiarowy: zabezpieczenie przedlicznikowe 315 A,
współczynnik mocy tg = 0,4
Roczne zużycie energii elektrycznej ok. 35 612 kWh

2.2 Podane ilości energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi i nie mogą być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2.7 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
2.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
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2.9

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą projekt umowy,
zawierający następujące zapisy :
a) okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD.
b) faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez
OSD, z terminem płatności w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu miesiąca
od zawiadomienia drugiej strony.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej
energii.
e) dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
przepisami ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z
2006r.,Nr 89, poz. 625 z póź. zm.),

f) Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną
niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.
2.10 Ponadto umowa winna zawierać zgodnie z opisem zamówienia siwz dane dotyczące :
mocy umownej, grupy przyłączeniowej, grupy taryfowej oraz oznaczenie obiektu,
którego umowa dotyczy.
Termin wykonania zamówienia:
Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i zawarte umowy, Zamawiający
Przewiduje następujący termin wykonania zamówienia:
- budynek przy ul. Dąbrówki 9: 24 miesiące, przy czym dostawa rozpocznie się w
terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia udzielenia zamówienia;
- budynek przy ul. Koszarowej 19: 12 miesięcy od 01.01.2011r.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 37 40-074 w Katowicach,
pokój nr 100.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:
www.aspkatowice.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym
i merytorycznym są:
1 mgr Wioleta Płocharczyk-Gołąb - Kierownik Działu Admin.- Technicznego
i Zamówień Publicznych
e-mail: wgolab@aspkat.edu.pl
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2 Dominika Kułaga – Referent do spraw inwestycji
e-mail: dkulaga@aspkat.edu.pl

Fax: 032/ 251-89-67

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 37 40-074
w Katowicach, pokój nr 100 do dnia 02.07.2010r. do godz. 10:00.
Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania :
L.p. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać

Opis dokumentu

brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania z powodu

potwierdzającego brak

niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.

podstaw do wykluczenia
z postępowania

1.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) 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;

Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia
– na lub wg druku
stanowiącego załącznik
nr 2

3) 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;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
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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 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2.

Wykonawca musi wykazać, iż w stosunku do niego brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 24 ust. 1 pkt.2
ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. 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;
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w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 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.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w załączniku nr
1 do siwz), a ponadto wykazać spełnienie warunków określonych w następujący sposób:

L.p:

1.

Dokumenty potwierdzające

Opis sposobu oceny spełniania

spełnianie warunków udziału

warunków
Zamawiający uzna,

iż

w postępowaniu
Wykonawca

posiada uprawnienia do wykonywania

1) Aktualna koncesja na obrót energią
elektryczną;

działalności, gdy wykaże się:

2) Umowa Generalna z właściwym

- posiadaniem aktualnej koncesji na

(lokalnym)

obrót energią elektryczną,

Dystrybucyjnego lub oświadczenie, iż

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Wykonawca zawarł Umowę Generalną

Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy –

z właściwym (lokalnym) Operatorem

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Systemu

1997r. (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625

koncesja na prowadzenie działalności

z póź. zm.),

gospodarczej w zakresie dystrybucji

-

posiadaniem

Umowy

Generalnej

z właściwym (lokalnym) Operatorem
Systemu

Dystrybucyjnego,

przypadku,

gdy

a

Wykonawca

właścicielem

sieci

posiadaniem

aktualnej

energii

Operatorem

Systemu

Dystrybucyjnego,

elektrycznej

wydanej

albo

przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

w
jest

dystrybucyjnej
koncesji

na

prowadzenie działalności gospodarczej
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w

zakresie

dystrybucji

energii

elektrycznej wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1 Cena (koszt) energii elektrycznej

100 %

Punkty przyznawane za podane w kryteria będą liczone według następujących
wzorów:

Wzór:

Nr kryterium:

1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Katowice dnia: 2010-06-24
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