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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wystawowa 1

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  51-618 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław,
Budynek Hala Stulecia - Dział Inwestycji i Rozwoju

Tel.: +48 713475191

Osoba do kontaktów:  Barbara Jodłowska

E-mail:  bjodlowska@halastulecia.pl Faks:  +48 713486851

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.halastulecia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa we Wrocławiu.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Wystawowa 1

Kod NUTS:  PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Wrocławskiego
Przedsiębiorstwa HALA LUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław na podstawie
umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz postanowienia umowy
o świadczenie usług dystrybucji (zwanej umową kompleksową dostawy energii elektrycznej) zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1059) oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2007r., Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zm.); Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2.Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane wartości energii elektrycznej
w okresie 24 miesięcy na poziomie: 5020 MWh. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do:
1)do obiektów Zamawiającego / punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu
zamówienia stanowiącym załączniku nr 1B do SIWZ.
2)świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej obejmującej korzystanie z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego, w tym: transport energii elektrycznej siecią dystrybucji OSD w celu dostarczenia
energii do miejsca dostarczenia (obiektów/punktów poboru Zamawiającego), utrzymanie ciągłości dostarczenia
energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia, oraz utrzymywanie parametrów jakościowych energii
elektrycznej.
Wskazane przez Zamawiającego wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi
(zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia), co nie odzwierciedla realnego bądź
deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości oraz w żadnym razie nie może być podstawą
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami
nt. zakresu zamówienia, warunków na jakich świadczone są obecnie warunki dostawy
i dystrybucji energii elektrycznej zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia który stanowi
Załącznik nr 1B do SIWZ.
4.Ilekroć w dalszej części specyfikacji mowa będzie o dostawie energii / dystrybucji energii bez bliższego
określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego
Załączniku nr 1 do SIWZ.
5.Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane
w sposób i na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, o których mowa w Rozdziale XXI
SIWZ.
6.Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ zawarł Istotne Postanowienia Umowy, których treść Wykonawca
zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. Złożenie oferty stanowi jednocześnie o złożeniu
oświadczenia przez wykonawcę o akceptacji Istotnych Postanowień Umowy.
7. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez udzielenie Wykonawcy zgodnie z art. 6 ust.
1ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy
zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późniejszymi zm.) wraz z aktami wykonawczymi, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
Dodatkowe przedmioty 65300000  
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II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do:
1)do obiektów Zamawiającego / punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu
zamówienia stanowiącym załączniku nr 1B do SIWZ.
2)świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej obejmującej korzystanie z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego, w tym: transport energii elektrycznej siecią dystrybucji OSD w celu dostarczenia
energii do miejsca dostarczenia (obiektów/punktów poboru Zamawiającego), utrzymanie ciągłości dostarczenia
energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia, oraz utrzymywanie parametrów jakościowych energii
elektrycznej.
Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane wartości energii elektrycznej w okresie
24 miesięcy na poziomie: 5020 MWh.
Zamówienie o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyz
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. 200 000 euro.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
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II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu
składaniaofert, winien wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z
dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem,iż
łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku
składającwadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000
14033254
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.
275).
4.Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu
składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane
konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii
potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Finansowym Wrocławskiego
Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (w godzinach od 800 – do 1600.
od poniedziałku do piątku) – pokój Nr 45 w budynku Hala Stulecia do terminu składania ofert. Kopię należy
dołączyć do oferty.
6.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji
winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.
7.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu.
8.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.
9.Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi
w ramach własnych czynności proceduralnych.
10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego
postępowania.
11.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 ustawy (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie).
12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie
Wykonawcy.
15.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto i
stawek opłaty abonamentowej określonych w złożonym przez Wykonawcę formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik do SIWZ/umowy.
2)Ilość sprzedanej energii elektrycznej ustalana będzie na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. Zamówienie będzie rozliczane
w okresach rozliczeniowych - miesięcznych.
3) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen sprzedaży energii. Podane ceny jednostkowe jak i wynikająca z
nich kwota wynagrodzenia łącznego nie ulegną zmianie i są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
5) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wartość brutto dystrybucji energii elektrycznej w ofercie należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na
dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia energii elektrycznej podanego przez Zamawiającego.
Rozliczenia między stronami będą odbywać się wg cen podanych przez Wykonawcę w formularzu
cenowymzłożonej oferty, który stanowić będzie integralną część umowy.
2. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii
elektrycznejodbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury VAT, z zastosowaniem
zasad, cen i stawekopłat co miesiąc na podstawie ilości wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo -
rozliczeniowego wzakresie:
a)z tytułu sprzedaży energii elektrycznej - na podstawie cen energii elektrycznej i stawek opłat za
obsługęhandlową zgodnie z aktualną taryfą dla energii elektrycznej, z uwzględnieniem rabatów określonych
wofercie.
b)z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej - na podstawie cen i stawek opłat z
aktualnieobowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
RegulacjiEnergetyki, z uwzględnieniem rabatów określonych w ofercie,
w przypadku zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej do
zatwierdzeniaprzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie cen stawek jednostkowych za
dystrybucjęenergii elektrycznej, maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w taryfie Operatora
SystemuDystrybucyjnego.
10. Ceny jednostkowe energii elektryczne i stawka opłaty abonamentowej mają zostać niezmienne przez cały
okres trwania umowy i nie mogą być podwyższane. Zmiana ceny energii elektrycznej będzie mogła nastąpić
jedynie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zmiana w systemie podatkowym).
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23
ust.1ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2)W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
oraz załączają dooferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem niniejszego zamówienia tj. są uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 tekst jednolity z późniejszymi zmianami;
posiadania (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub
posiadanie (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów , załączonych do oferty według
formuły: spełnia / nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej i musi wykazać się
posiadaniem aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00
zł (słownie: milion złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wartość ubezpieczenia nie moze być niższa niż 1 000
000,00 zł (jeden milion złotych).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
złożonych dokumentów , załączonych do oferty według
formuły: spełnia / nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zm.) według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SIWZ według formuły: spełnia / nie
spełnia

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP/PN/11/2013/DIR

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  02/06/2013  Godzina:  16:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  03/06/2013  Godzina:  09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 03/06/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław ul. Wystawowa 1 - budynek WCK pokój nr
351
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia niniejszego postepowania.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz w niniejszej SIWZ.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie
przewidzianych art. 93 ust.4.
Na okoliczność potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy, szczegółowo określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i w rozdziale VIII niniejszej
SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń
i dokumentów:
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, (§ 6.1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, z wyjątkiem sytuacji dot. pisemnych zobowiązań oraz kopii dokumentów dotyczących innych
podmiotów, a także kopii dokumentów dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ;
2)oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ;
3)oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu 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 PZP, wystawionego 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;
UWAGA:
•wskazane oświadczenia, o których mowa w pkt.A1.1. i A1.2. muszą być doręczone w formie oryginału, zaś
dokument wymieniony w pkt.A1.3. może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za
zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę.
•odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy
dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym,
winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w
sprawie powołania określonej osoby).
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•pod pojęciem „osoby fizycznej” w rozumieniu niniejszego przepisu należy rozumieć zarówno: a)
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jak i b) osoby
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2009 r.
ustawy nowelizującej ustawę
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zm.)
uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości.
•w związku z tym, że z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika, czy w
stosunku do wykonawcy będącego osobą fizyczną otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, Wykonawca
będący osobą fizyczną składa oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy (Załącznik nr 3A do SIWZ).
4)aktualną oraz ważną przez okres trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 1059) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
5)w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
6)w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucji - oświadczenie o umowie z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na
którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej;
7)aktualnego zaświadczenia 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 ofert,
8)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert,
9)aktualnej informacji 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 ofert.
10)aktualnej informacji 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 ofert,
11)oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (podstawa art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy) wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, bądź w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej
– wykaz - 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;
12)oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za „zgodność z oryginałem” kopia opłaconej polisy na wartość
co najmniej 1 000 000 zł (słownie: milion złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem.
13)dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie
złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert - zgodnie z
rozdziałem XII SIWZ.
14)Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o
ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zm.) winno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1
ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do
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oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć
samodzielnie - dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt. A.1.3; A.1.7., A.1.8., A.1.9., A.1.10, A.1.11. SIWZ.
4.w zakresie dokumentów wymienionych w pkt A.1.5 i A.1.6. - powinny zostać złożone przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą realizowali przedmiot
zamówienia w zakresie objętym koncesją i pozwoleniem.
5.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale IX pkt. A.1.1. oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w rozdziale IX pkt.A.2.1. Wykonawcy mogą złożyć:
a)wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia
poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z Wykonawców spełniających warunki
udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
albo
b)odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia
na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu.
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące
każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego
dany dokument dotyczy, chyba że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
1.Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 r. poz. 231).
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych i o których mowa:
a)w pkt. A.1.3. i A.1.10. SIWZ - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu 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;
b)w pkt. A.1.7. i A.1.8., SIWZ - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne alb, 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 ofert.
c)w pkt.A.1.9. SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
przed notariuszem.
4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5.Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale IX SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej.
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6.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymogu
języka polskiego nie będą naruszać podane w dokumentach nazwy własne, jak też nazwy i inne określenia
dopuszczone zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U Nr 90, poz. 999 z
póz. zm.). Jeżeli wskazane dokumenty sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć
ich tłumaczenie na język polski. Zaleca się przedłożenie tłumaczenia z poświadczeniem wykonanym przez
tłumacza przysięgłego.
W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłoży projekt umowy Zamawiającemu
odpowiadający swymi postanowieniami zapisom niniejszej specyfikacji oraz zawierający w swej treści Istotne
Postanowienia Umowne zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie pisemnej z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
1.Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, zostały przedstawione w Istotnych
Postanowieniach Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
zawarta umowa może zawierać zapisy kompleksowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę,
która jest zgodna z wymaganiami lokalnego OSD oraz uwzględnia wszystkie zapisy wynikające z prawa
energetycznego i aktów wykonawczych, a dotyczące umowy kompleksowej (która zalicza się do umów
nazwanych). Stosowany przez Wykonawcę wzór umowy kompleksowej należy rozszerzyć o istotne
postanowienia umowy dołączone przez Zamawiającego do SIWZ w zakresie, w którym nie są sprzeczne z
Prawem energetycznym. Postanowienia stosowanego przez Wykonawcę wzoru umowy kompleksowej nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszych istotnych postanowień umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucyjnych na każdy obiekt (budynek) oddzielnie.
2.Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy, powinni dołączyć do umowy dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów wcześniej
przedłożonych do przedmiotowego postępowania.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie wartości umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku:
a)zmiana zakresu zamówienia – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, których nie można
było przewidzieć na etapie przygotowywania SIWZ (np. zmiana unormowań prawnych, wytycznych, wystąpienia
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ i umowie nie leży
w interesie publicznym, zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Fakt ten ma być potwierdzony przez stronę
występującą w wnioskiem o dokonanie zmian i zaakceptowany przez stronę drugą.
b)wprowadzenia do stosowania nowych „Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego” zatwierdzonych Decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie
obowiązywania umowy
c)w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
d)w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, której nie można było przewidzieć na etapie
przygotowywania SIWZ,
e)w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających
charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach
pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została
pierwotnie dopuszczona,
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4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych
związanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmian osób wskazanych do
kontaktów między Stronami.
5.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6.Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zm.)i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dniod dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w innysposób– w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisachwydanych napodstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lubzamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
wartośćzamówienia jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku
zamówień,którychwartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności można byłopowziąćwiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
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Szczegółowy tryb postępowania w sprawie odwołania regulują przepisy Rozdziału 2 Działu VI ustawy
Prawozamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  _____

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
19/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-054173
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o.o. - Budynek Regionalnego Centrum
Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. nr 301

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wystawowa 1,

Miejscowość:  WROCŁAW Kod pocztowy:  51-618 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713475191

Osoba do kontaktów:  Barbara Jodłowska

E-mail:  bjodlowska@halastulecia.pl Faks:  +48 713475201

Adres internetowy:  (URL) http://www.halastulecia.pl

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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