SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODDZIAŁÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
W 2018 ROKU W PAŚMIE STAŁYM 40 MW”

NR POSTĘPOWANIA: EO/906_1/60/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Zasadami wyboru
wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM
Polska Miedź S.A. (tekst dostępny na stronach Zamawiającego: www.kghm.com).

Zamówienie

nie

podlega

przepisom

ustawy

z

dnia

29

stycznia

2004r.

– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Lubin, dnia 10.03.2016 r.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający:
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin, zarejestrowana pod nr KRS 0000023302 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana
jest dokumentacja spółki
REGON: 39002176400135, NIP 692-000-00-13
Kapitał zakładowy: 2.000.000.000 zł (z czego wpłacono 2.000.000.000 zł)
2. Wykonawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia. Przez Wykonawcę rozumie się również Dostawcę materiałów
i urządzeń.
3. Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej SIWZ) oznaczone jest znakiem: EO/906_1/60/16 Wykonawcy zobowiązani są
do

powoływania

się

na

wyżej

podane

oznaczenie

we

wszystkich

kontaktach

z Zamawiającym.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie Przetargu nieograniczonego.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dostawa energii elektrycznej w paśmie stałym 40 MW wolumen – 350 400 MWh w roku
2018.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących
przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
c) wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2015 wyniósł nie mniej niż 350 400 MWh
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
2

§12 ust. 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu
zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A,
f)

nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało
wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce
zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do
postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej, w języku polskim oraz w formie zapewniającej trwałość i czytelność jej
treści.
4. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy,
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za
podpisanie uznaje się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na
zidentyfikowanie podpisu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 15.03.2016 r. do godz. 1200
2. Oferty podpisane przez osoby upoważnione należy przesłać w formie skanu na adres
e- mail: stanislaw.malec@kghm.com, joanna.klawinska@kghm.com
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji lub dogrywki
w formie aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
złożonych ofert.
VI. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował

następującym

kryterium: cena
Waga dla kryterium cena = 100%
VII. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO UDZIELANIA INFORMACJI:
Stanisław Malec tel. 76/7478-296; e-mail – stanislaw.malec@kghm.com
Joanna Klawińska-Dworaczek tel. 76/7478-732; e-mail – joanna.klawinska@kghm.com
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VIII. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)

zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu);

b)

zmiany lub odwołania warunków postępowania;

c)

unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny, jak również nie informowania Oferentów o jej wynikach.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek
Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących
zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
b) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) złożenie

oferty

stanowi

czyn

nieuczciwej

konkurencji

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) została

złożona

przez

Wykonawcę

wykluczonego

z

udziału

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia (§11 „Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców
wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.”),
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f) Wykonawca prowadzi z KGHM Polska Miedź S.A. spór przed sądem lub arbitrażem
w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono
o odszkodowaniu na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
g) Wykonawca nie akceptuje treści szablonu umowy będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ są poufne i nie mogą
być wykorzystane do innych celów.
4. W uzasadnionym przypadku Komisja może zwrócić się do wybranego oferenta
o dokumenty uzupełniające do oferty.

Załącznik do SIWZ:
1. Formularz ofertowy.
2. Szablon umowy.
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