Bełchatów: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki
EKO-REGION/2015
Numer ogłoszenia: 269176 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów , ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,
woj. łódzkie, tel. 044 6330815, 6330819, faks 044 6330819.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-egion.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup energii elektrycznej dla punktów
poboru Spółki EKO-REGION/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki EKO-REGION z o.o. z siedzibą w
Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i
oświetlenia. Wykaz punktów poboru Spółki EKO-REGION z o.o. w Bełchatowie: 1)Bełchatów, ul.
Bawełniana 18 - siedziba Spółki - taryfa C11 całodobowa, moc umowna 30 kW, moc przyłączeniowa
60 kW, przeciętne zużycie 3,4 - 4,0 MWh / 1 m-c, OSD PGE Dystrybucja S.A., 2)Zakład Wewnętrzny
w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 w Bełchatowie, OSD PGE Dystrybucja S.A.: a)Paliwa
Alternatywne - taryfa B23, moc przyłączeniowa 900 kW, moc umowna 600kW, przeciętne zużycie szczyt przedpołudniowy 4,9-24,6 MWh / 1 m-c, szczyt popołudniowy 3,7-28,7 MWh / 1 m-c pozostałe
godziny doby 9,3-33,8 MWh /1 m-c, OSD PGE Dystrybucja S.A., b)Zaplecze Techniczne, moc
przyłączeniowa 125 kW, moc umowna 103 kW, grupa taryfowa C21 całodobowa, zużycie 8,5-9,00
MWh / 1 m-c OSD: PGE Dystrybucja S.A., 3)Zakład/instalacja Dylów - taryfa B21 całodobowa, moc
przyłączeniowa 150 kW, moc umowna 55 mkW, przeciętne zużycie 5,5-9,8 MWh/ 1 m-c, planowana
rozbudowa: moc przyłączeniowa i umowna 0,8 MW i zużycie ok. 100 MWh/1 m-c, OSD TAURON
Dystrybucja S.A., 4)Zakład/instalacja Gotartów - taryfa B21 całodobowa, moc przyłączeniowa i
umowna 200 kW, od 1.04.2016 roku przewidywana rozbudowa do mocy przyłączeniowej 1 MW i
umownej do 1 MW w grupie taryfowej B23, przewidywane zużycie ok. 100 MWh/1m-c, OSD TAURON
Dystrybucja S.A., 5)Zakład Wewnętrzny w Skierniewicach ul. Czerwona 7, moc umowna i

przyłączeniowa 35 kW, taryfa C11 całodobowa, przeciętne zużycie 2,6-4,2 MWh / 1 m-c, OSD PGE
Dystrybucja S.A., 6)Zakład/instalacja Julków, moc przyłączeniowa 44 kW, moc umowna 40 kW taryfa
C11 całodobowa, przeciętne zużycie 3,4-4,0 MWh / 1 m-c, OSD: PGE Dystrybucja S.A.. Uwagi:
Zakład w rozbudowie: moc umowna i przyłączeniowa w roku 2016 to 0,8 MW w grupie taryfowej B23,
planowane zużycie od 2016 roku może wynosić do 120 MWh /1 m-c, 7)Zakład/instalacja Wola
Kruszyńska: moc przyłączeniowa 40 kW, moc umowna 41 kW, przeciętne zużycie - szczyt
przedpołudniowy 0,3-1,2 MWh / 1 m-c, szczyt popołudniowy 0,1-1,2 MWh/1m-c pozostałe godziny
doby 1,6-6,8 MWh / 1 m-c OSD: PGE Dystrybucja S.A. 8)Zakład/instalacja Kowale, moc umowna i
przyłączeniowa 16 kW, taryfa C12b przeciętne zużycie: strefa dzienna 1,0-4,2 MWh / 1 m-c, strefa
nocna 0,7-2,8 MWh / 1 m-c, OSD: TAURON Dystrybucja S.A., 9)Zakład/instalacja Ostrzeszów, moc
umowna i przyłączeniowa 21 kW, taryfa C11 całodobowa, przeciętne zużycie 1,8-2,7 MWh / 1 m-c,
OSD: ENERGA Operator S.A., 10)Zakład/instalacja Teklinów, moc umowna i przyłączeniowa 16 kW,
grupa taryfowa C12b przeciętne zużycie taryfa dzienna 0,8-1,1 MWh / 1 m-c, taryfa nocna 0,9-1,0
MWh / 1 m-c; OSD: ENERGA Operator S.A...
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.
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.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości 18
000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z
terminem złożenia oferty, tj. do dnia 22.10.2015 roku do godz.: 09:00 2.Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: a)Pieniądzu - na konto Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Bełchatowie nr rachunku:24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 b)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach
ubezpieczeniowych; e)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.
Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego, 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym, 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6.Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty
zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na

konto Zamawiającego kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy - czego potwierdzenie
stanowić będą wyciągi bankowe Zamawiającego (data i godzina wpływu - uznania na rachunku
Zamawiającego). 7.W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest
dołączenie oryginału dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast
kserokopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z
oryginałem należy dopiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 muszą zachowywać
ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 8.Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a, 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium
na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej 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 wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, 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. 15.Niewniesienie wadium lub
wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
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, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z
ofertą aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów



żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w

o

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę
energii elektrycznej dla punktów poboru minimum 3 klientów, na rzecz których prowadzona
była sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 4 000,00 MWh w skali roku, dla
każdego klienta oddzielnie. 2.Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o
których mowa w ust.1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) i na podstawie złożonych wraz


z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2.Zamawiający oceni,

o

czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na podstawie złożonego wraz z
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez


Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2.Zamawiający oceni,

o

czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na podstawie złożonego wraz z
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez


Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje

o

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 600 000,00 zł. 2.Zamawiający
oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na podstawie złożonego
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3
do SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez
Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
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 należy
przedłożyć:


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



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;

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


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

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



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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie Wykonawcy, że posiada zawarte umowy lub promesy umowy z lokalnymi
Operatorami Systemów: Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., Dystrybucyjnego TAURON S.A. oraz
Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej do punktów
poboru Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. 2.Pełnomocnictwo do podpisania
oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - Termin płatności faktur - 5

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
1.Strony przewidują zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
następujących przypadkach: a.ustawowa zmiana stawki podatku VAT, b.ustawowa zmiana
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, c.zmiana oznaczenia danych Stron, a w
przypadku gdy stroną umowy jest konsorcjum - zmiany jego lidera, d.zmiany przepisów
wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, e.zmiana terminu lub zasad płatności,
f.zmniejszenie ilości punktów poboru, w tym zmiana łącznej ilości energii elektrycznej, która będzie
dostarczana w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru oraz łącznej mocy umownej
wszystkich punktów poboru energii - w ramach grup taryfowych określonych w niniejszej umowie.
2.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron jedynie w formie pisemnych aneksów pod
rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.eko-region.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.10.2015 godzina 09:00, miejsce: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, 1 piętro sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

