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Numer ogłoszenia: 320296 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-3, 65.31.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ï»¿
Głowno: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i 
infrastruktury.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie , ul. Andrzeja Struga 3, 
95-015 Głowno, woj. łódzkie, tel. 42 719 16 39, faks 42 719 16 40.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwikglowno.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z 
siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury..

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest: 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i 
infrastruktury. Sprzeda ż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z 
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku.Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 
32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 
23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, oraz 2. Posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w 
przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 2. Aktualny odpis 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, wystawiony 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,

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku.Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku.Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.Dla wszystkich warunków Zamawiający dokona oceny metodą spełnia- nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
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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: najni ższa cena.
IV.2.2) 

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Jeżeli w miejscu 
zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. 
Dokumenty, o których mowa w pkt.. 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 4. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ( wykonawcy występujący wspólnie ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 2. Wykonawcy 
występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: 1) wymagane oświadczenia i dokumenty - wskazane w części 
VII ust. 2 pkt 1 i 2 SIWZ - składa każdy z wykonawców, 2) pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie . 
1. Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców - Pełnomocnik, z 
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z 
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 3. Jeżeli oferta wykonawców występujących 
wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres 
strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.mzwikglowno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ul. A.Struga 3 95-015 Głowno,pow.Zgierski,woj.łódzkie t/f 42 719 16 39.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 
11:45, miejsce: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ul. A.Struga 3 95-015 Głowno 
pok.nr 1 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostat


