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/pieczęć Zamawiającego/

Nr sprawy PN/05/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej”
I. nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-902 Bytom, ul. Parkowa 1
tel.: (32) 281 27 70 , fax. (032) 281 60 34
www.osir.bytom.pl
REGON 00015055000000 , NIP 626 – 000 – 23 – 93
II. tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony
III. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bytomiu 41 – 902 ul. Parkowa 1 , obejmująca usługę kompleksową polegającą na
świadczeniu usługi przesyłania , dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaż energii
elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia.10.04.1997r Prawo Energetyczne (tj. Dz.U.2006 nr 89
poz.625 z późn.zm.) zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do specyfikacji.
Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
09300000-2 energia elektryczna
65300000-6 przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
W chwili podpisywania umowy z Zamawiającym w przedmiocie jw., Wykonawca winien posiadać
umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych .
Wykaz budynków , obiektów do których będą realizowane dostawy :
- Pływalnia Kryta Bytom ul. Parkowa 1 (I)
- Pływalnia Kryta Bytom ul. Parkowa 1 (II)
- Pływalnia Odkryta Bytom ul. Wrocławska
- Lodowisko Sztuczne Bytom ul. Pułaskiego 71
- Stadion Sportowy Bytom ul. Olimpijska (I)
- Stadion Sportowy Bytom ul. Olimpijska (II)
- Stadion Sportowy Bytom ul. Modrzewskiego 3
- Hala Sportowa Bytom ul. Kosynierów
- Zespół Boisk Sportowych „Torkacik” Bytom ul. Tarnogórska
IV. termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009r.
V. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z późn.zm.), tj:.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek osiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.W szczególności Wykonawca winien posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną stosownie do wymogów ustawy Prawo
energetyczne.

3. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca winien – z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r.nr 87
poz.605 z późn.zm.) – spełniać najpóźniej na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów załączonych do oferty wg formuły „spełnia – nie spełnia”
5. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 24
ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
VI. wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1,2 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2)
2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3)
3. aktualny –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej
4. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
oraz – jeżeli dotyczy (tj. jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał osoby zdolne
do wykonania zamówienia i/lub potencjał techniczny innych podmiotów)
5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia
UWAGA!
Oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Powyższe stosuje się
odpowiednio do ewentualnych pełnomocnictw.
W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
VII. informacje dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Zgodnie z art.23 w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia
wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić
pełnomocnika zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z konsorcjantów winien
obligatoryjnie złożyć oświadczenie i dokument określony w cz. VI pkt 2 i 3 SIWZ, a jeżeli do
reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa, także pełnomocnictwo
do działania w imieniu wykonawcy. Pozostałe oświadczenie i dokumenty traktowane będą jako złożone
wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie.
Zasada powyższa dotyczy również spółek cywilnych (wspólników spółki cywilnej).

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie ze wskazanym pełnomocnikiem (liderem)
konsorcjum.
3. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenie dot. art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (cz.VI pkt 2 specyfikacji) winien złożyć każdy ze wspólników spółki, chyba, że z
treści pełnomocnictwa o którym mowa w art.23 ustawy wynika, iż umocowany upoważniony jest do do
złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu wszystkich wspólników i z treści tego oświadczenia
wynika, iż zostało ono złożone w imieniu wszystkich wspólników.
VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z
wykonawcami:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji zgodnie z
art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym doręczono niniejszą
specyfikację bez ujawniania źródła zapytania
3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami :
p. Andrzej Kocyba tel. (32) 281 60 34
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazywane pisemnie na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji 41 – 902 Bytom ul. parkowa 1 lub fax-em na nr: 032 281 60 34 zgodnie z art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
IX. wymagania dotyczące wadium
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
X. termin związania z ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XI. opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna być sporządzona:
a) w języku polskim;
b) pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) zaopatrzona w spis treści;
d)w formie zeszytu (trwale spięte)z ponumerowanymi stronami;
UWAGA: Ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być
każda zapisana strona oferty.
2. Oferta wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Przez poświadczone kopie dokumentów, Zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane
przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz zaopatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.
4. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta winna być złożona zgodnie z wzorem formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do nin.
specyfikacji.
6. Pełna oferta winna składać się z:
1) formularza oferty, o którym mowa powyżej,
2) oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji
oraz – jeżeli dotyczy
3) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa zgodnie a art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oryginał lub
kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem.
4) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do
reprezentowania wykonawcy z mocy prawa – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z
oryginałem.

XII. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób :
Nazwa i adres Wykonawcy

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1 , 41 – 902 Bytom
Dział Techniczny
OFERTA

dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.04.2009 r. do godz. 9:15
Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty
lub kuriera w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41 – 902 ul. Parkowa 1 – Dział Techniczny - do dnia
28.04.2009 r. do godz. 9:00
UWAGA : Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z
w/w opisem.
2. Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian,
poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
Powiadomienie, o którym mowa powyżej winno być złożone na zasadach i w sposób w jaki składana jest
oferta z odpowiednim dopiskiem : „ZMIANA”, „POPRAWKA” „UZUPEŁNIENIE”.
Ponadto do chwili otwarcia ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1 Dział Techniczny
dniu 28.04.2009 r. o godz. 9.15 .

w

Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa.
Otwarcie ofert jest jawne.
W części jawnej przewodniczący komisji poinformuje o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, a następnie otworzy oferty i odczyta imię i nazwisko,
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy oraz informacje dot. ceny oferty oraz terminu wykonania
zamówienia.
XIII. opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia wyszczególniony w Zał. nr 6
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia dla poszczególnych taryf musi obejmować całkowity koszt ,
na który składa się :
a. koszt usług dystrybucyjnych ( ze wszystkimi opłatami stałymi )
b. koszty energii elektrycznej
Sposób obliczania ceny ofertowej przedstawia Zał. nr 5 do niniejszej Specyfikacji .
Rozliczenie z tytułu realizacji nin. zamówienia nastąpi na podstawie faktycznego zużycia energii i
faktycznego okresu obowiązywania umowy.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
XIV. opis kryteriów,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według
następujących kryteriów :
Cena :
100 %
Sposób obliczania wartości punktów uzyskanych przez wykonawcę.

Kryterium I: cena
Skala pkt: 0 – 100

Cena najniższa
Ilość pkt (x1) = ---------------------x max ilość pkt (100)
Cena badana
Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy oferty uzyskają jednakową ilość punktów, wygrywa ta, która uzyska największą
ilość punktów w najważniejszym z kryteriów.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
XV. informacje o formalnościach,jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia nin. zamówienia w terminie określonym w art. 94
ust.1 i ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i
terminie zawarcia umowy;
3. UWAGA!
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie - przed zawarciem
umowy - doręczyć Zamawiającemu umowę na świadczenie usług dystrybucji lub koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli Wykonawca jest jednocześnie
właścicielem sieci dystrybucyjnej.
XVI. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. istotne dla stron postanowienia,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte zostały w załączniku
nr 4 do nin. specyfikacji.
XVIII. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art.179 ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Skuteczne wniesienie protestu nastąpi wówczas, gdy w wymaganym terminie zostanie on doręczony do
siedziby Zamawiającego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu (sekretariat) lub przesłany faksem na nr
032 281 60 34 .
XIX. informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1
pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp do 50 %
wartości zamówienia podstawowego .
XX. postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn.zm.);
2. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność
informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
4. wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się
zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w PLN.
7. Wykonawca żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Załączniki do niniejszej SIWZ :
1formularz oferty; załącznik nr 1
2.oświadczenia ( załączniki nr 2 i nr 3 )
3.istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy załącznik nr 4
5.formularz cenowy załącznik nr 5
4.lista obiektów załącznik nr 6

Podpisy członków komisji: ......................................................................

