
Ogłoszenie nr 360146 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Sobótka: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz

jednostek podległych na rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

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 %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(jeżeli dotyczy):

http://
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

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:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.

Rynek  1, 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

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):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla

oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych na rok 2017

Numer referencyjny: GNiZP.271.14.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Gmina prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, także w

imieniu: Przedszkole nr 1: ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka Gimnazjum Gminne: ul. Świdnicka

20a, 55-050 Sobótka Szkoła Podstawowa nr 1: ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka Szkoła

Podstawowa nr 2: ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka Szkoła Podstawowa: Rogów

Sobócki ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka Szkoła Podstawowa: Świątniki ul. Parkowa 6, 55-050

Sobótka Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu

ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), na potrzeby oświetlenia

ulicznego oraz budynków i obiektów należących do obiektów Zamawiającego i jego jednostek

organizacyjnych, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Wykaz punktów poboru energii zawiera

załącznik nr 3 do SIWZ Szacunkowa ilość dostarczanej energii : 1 231 939 kWh Łącznie moc

umowna: 1795 kW Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu

znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz. Obiekty przeznaczone do zasilania

należą do V i IV grupy przyłączeniowej. Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru

energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego

zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że

podane ilości kWh są szacunkowe i Zamawiający ma prawo nie wykorzystać podanej liczby

kWh. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia

energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
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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)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy, zamówienia

polegającego na dostarczeniu większej ilości energii elektrycznej zgodnie z zamówieniem

podstawowym w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na te dostawy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

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

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

5.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga w

szczególności: a) Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
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Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy, b) Posiadania

aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) S.A

umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do

obiektów Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Posiadania wiedzy i doświadczenia. Dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

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:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24

ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA

KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
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UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.2

Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 14.12.2016 roku do godz.

10.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w

Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać:
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„wadium przetargowe – „Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego

i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych na rok 2017” Wadium

wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie

ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 ÷ 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u

Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z

adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do

oferty. 10.5 W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy

włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem

przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po

otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i

podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy

pocztą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na pisemny wniosek Zamawiający

jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest

zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający

zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10.11. Zamawiający

zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie

o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.

87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
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wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwraca wadium wniesione w

formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

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):
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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:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 60

TERMIN PŁATNOŚCI 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie

ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

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
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

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:

IV.4) Licytacja elektroniczna

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
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elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian:

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności, przy czym zmiany postanowień umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są

możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 201r.,poz..2164 z późn. zm.) i są one

możliwe w zakresie: 1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki

podatku VAT na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących

poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze zmienionymi

uregulowaniami prawnymi. 2) zmiany wartości netto ceny w zakresie
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procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w

formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy

z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o

wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu

przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia

proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że

zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na

wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po

upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu

pierwszym; 3) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w

zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez

Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po

przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego

sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem

i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie

Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie

miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu

pierwszym; 4) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku

jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły

wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą

Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez: a)

opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej, b)

akty terroryzmu, c) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z

udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy

Wykonawcy, d) katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi,

huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu. 5)

zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.

6) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit b i c, z

zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy.
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18.2 Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek

Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków

dokonania zmiany z uwzględnieniem: 1) opisu i uzasadnieniem

zmiany, 2) kosztów zmian 3) sposobu jej obliczenia oraz 4) wpływu

zmiany na wysokość wynagrodzenia 5) czas wykonywania zmiany

6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 18.3 Cena brutto

będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, 18.4 Zamawiający

rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących

zamówienia w zakresie zmiany ilości punktów poboru energii, w

przypadku: a) rezygnacji z punktów poboru energii, b) zwiększenia

ilości punktów odbioru energii w rozmiarze nie większym niż 10%

punktów odbioru energii. 18.5 Powyższe zmiany treści umowy dla

swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

podpisanego przez obie strony umowy. 18.6 W razie zaistnienia

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 18.7

Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy

Ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp

nie stanowią inaczej. 18.8 Umowa wymaga, pod rygorem

nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy

odrębne wymagają formy szczególnej. Wzór umowy wraz z

załącznikami zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 18.9 Umowy są

jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w

przepisach o dostępie do informacji publicznej. 18.10 Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.11

Umowę zawiera się na czas oznaczony. 18.12 Zakazuje się istotnych
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zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze

poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu:

Data: 14/12/2016, 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

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od

ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
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lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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