Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
07-200 Wyszków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na:
” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków
NIP 762-00-08-850
Tel. (29) 742-34-76
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl
zapytanie
ofertowe
zostało
zamieszczone
www.bip.pecwyszkow.pl

na

stronie

Zamawiającego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w
Wyszkowie”
2. Przewidywane roczny zakup z podziałem na strefy (aktualna taryfa B22):

Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
ogółem

Zużycie
energii Zużycie
energii
elektrycznej - szczyt elektrycznej
[MWh]
pozaszczytem [MWh]

57
50
32
18
11
9
9
9
12
24
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49
319

114
99
95
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53
43
45
44
44
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79
98
853

3. W/w zużycie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od ilości
produkcji ciepła. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zakupu
energii elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w imieniu Zamawiającego wszelkich
niezbędnych prac w zakresie związanym ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jest płatnikiem
podatku akcyzowego.
6. Ceny energii elektrycznej zaproponowane w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty
związane z bilansowaniem handlowym, prawami majątkowymi oraz inne wymagane
prawem.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w okresie: od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
b) dysponują potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia.
3. Dokumenty składane w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnia.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU.
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów:
1. Wypełniony Formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego),
2. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego
oraz sytuacji finansowej należy przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Sprzedawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.
6. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco: Sprzedaż energii
elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie i opatrzone nazwą i dokładnym adresem
Sprzedawcy.
7. Termin związania ofertą 14 dni.
8. Sposób przygotowania ofert po przeprowadzonych negocjacjach z wybranymi
Wykonawcami należy wykonać według pkt. 1÷7.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.
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1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Grzegorz Salwin tel. (29) 74 234 76, 607 706 042
2. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia Wykonawcy i Zamawiający przekazują
pisemnie, faksem ,e-mailem.
3. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uważa się dzień
wpływu ww. do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez
rozpatrywania.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ORAZ KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny
netto.
2. Cena ma nie zawierać podatku akcyzowego. Zamawiający jest płatnikiem podatku
akcyzowego.
3. Ceny energii elektrycznej muszą zawierać wszystkie koszty związane z bilansowaniem
handlowym, prawami majątkowymi oraz inne wymagane prawem.
4. Wykonawca określi: warunki płatności;
5. Stawka podatku VAT zgodna z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
6. Przedmiotem oceny oferty będą:
- cena oferty
- waga 100%,
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do
przedstawionej
w
niej
ceny
podatek
od
towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4,
07-200 Wyszków do dnia 16.09.2019 r. godz. 13:00
XI. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU
ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert.
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie zastrzega sobie prawo do
zmian procedury, a także do odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania
przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.
3. Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda Strona ponosi we własnym zakresie, bez
możliwości ich refundacji.
4. W ramach całego procesu negocjacji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Wyszkowie, zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od
prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny
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b) przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania
przyczyny
c) negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
d) prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnym partnerów, z kilkoma z
nich albo ze wszystkimi równocześnie
e) żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera,
dowolnej oferty lub jej elementów
f) odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert,
chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Wyszkowie pytania pisemne lub też będą prezentowane w trakcie
prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega prowadzenie negocjacji zmian w warunkach umowy z wykonawcą
wybranym w postepowaniu.

Spis załączników do zapytania ofertowego:
1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz sytuacji
finansowej.
5

