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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów naleŜących do
TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 340156 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tramwaj FORDON Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 52 5859400, faks 52 3606820.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów naleŜących
do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii
elektrycznej na potrzeby obiektów naleŜących do Zamawiającego usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta
Bydgoszcz, dla punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik do SIWZ. Szczegółowy
zakres i warunki wykonania zamówienia określa w SIWZ wraz z załącznikami: 1) Istotne postanowienia Umowy sprzedaŜy
energii elektrycznej, 2) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl. Energia
elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Niniejsze zamówienie nie obejmuje
usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych
umów zawartych z lokalnym Operatorem Systemu - Enea Operator Sp. z o.o. Dostawa będzie się odbywała na podstawie
umowy sprzedaŜy z Wykonawcą. Prognozowane łączne szacunkowe zuŜycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania
umowy wyniesie 1 400 MWh, w tym: 4 (cztery) układy pomiarowy rozliczający energię elektryczną - grupa taryfowa B23,
moc umowna - grupa taryfowa B23: - przyłącze nr 1 i nr 2 - po 1200 kW, - przyłącze nr 3 i nr 4 po 2800 kW, szacunkowe
zuŜycie dla okresu obowiązywania umowy, wg taryf - grupa taryfowa B23 wynosi 1 400 MWh - z podziałem na strefy: strefa
1 - 336 MWh, strefa 2 - 182 MWh, strefa 3 - 882 MWh. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ. Prognozowane zuŜycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, słuŜący do porównania ofert
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i w Ŝadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rozliczenie
odbywać się będzie na podstawie faktycznego zuŜycia energii wg cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez
Wykonawcę (zwanego w Umowie sprzedaŜy energii elektrycznej Sprzedawcą). Wykonawca (Sprzedawca) nie moŜe
dochodzić od Zamawiającego Ŝadnych roszczeń finansowych, jeŜeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi
od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niŜ prognozowana ilość energii..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, waŜną w okresie wykonywania umowy.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
wykazał/nie wykazał, na podstawie złoŜonego wraz z ofertą Wykonawcy dokumentu, określonego w pkt. 11.1.1.1.
SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,
spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy czym przynajmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi posiadać koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, waŜną w okresie wykonywania umowy, z tym, Ŝe wymóg posiadania koncesji dotyczy wszystkich
wykonawców zamierzających bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków
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udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:



potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
do pkt III.4.1): Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, waŜną w okresie obowiązywania umowy, tj.
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dokument koncesji z wszystkimi zmianami, do pkt III.4.2): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24. ust.1 UPZP, w związku z tym kaŜdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, przez dołączenie do oferty, dokumenty wymienione w pkt. III.4.2.
ogłoszenia. do pkt III.4.1) i 2): Dokumenty wymagane w pkt III.4.1) i 2) ogłoszenia naleŜy złoŜyć zgodnie z przepisami § 7
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), za wyjątkiem
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które naleŜy złoŜyć w oryginale. do III.4.4): Dokumenty
wymienione w pkt III.4.4) ogłoszenia składane są w oryginale. KaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, składa dokumenty oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany Umowy określono we Wzorze - Istotne postanowienia Umowy sprzedaŜy energii elektrycznej, stanowiącym
załącznik Nr 2 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Bezpłatnie na stronie internetowej
Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 11:45,
miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 ogłoszenia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: A.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający nie dokonuje zastrzeŜenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w Ofercie części
zamówienia (zakresu rzeczowego), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak takiej informacji oznaczać
będzie, Ŝe wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania
lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania
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powierza, jak za własne zachowanie (art.474 K.c). B. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOśLIWOŚĆ WYKLUCZENIA
WYKONAWCY zgodnie z zapisami art.24 ust.2a UPZP. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienaleŜycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, Ŝe podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia. C. TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu składania ofert o godz.: 12:00. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w
siedzibie Zamawiającego określonej w pkt I.1 ogłoszenia. D. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Cerajewska tel. +48
525859400 E. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ (e-mail): tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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
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