KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA
WE WŁOCŁAWKU
ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu
Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
Adres : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
Telefon: 54 230 90 20
Telefaks: 54 230 90 16
Adres e-mail: sekretariat@kpts.com.pl
Witryna www.bip.kpts.com.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze
Konto bankowe: 89 1090 1069 0000 0001 1913 2552
NIP: 888 311 58 16
REGON: 341 266 700
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią
warunki określone w ogłoszeniu i SIWZ.
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej
www.bip.kpts.com.pl
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu
Samochodowego Spółka Akcyjna.
2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym
wolumenie 3.966,84 MWh (+/- 15%) do punktów odbioru Zamawiającego w liczbie 23.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa na dostawę energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 36 miesięcy i
obowiązywać będzie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2016r. Zawarcie umowy nastąpi w
terminie związania ofertą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną,
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku
tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie
sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.500,00 MWh.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie
spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w
Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu
wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych
powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz
dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI SIWZ.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V. SIWZ Wykonawca przedłoży:
a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją
art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie na jednym druku
podpisują wspólnie wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik w ich imieniu),
c. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie)
głównych dostaw energii elektrycznej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający żąda załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy energii
elektrycznej o łącznej wielkości nie mniejszej niż 1.500,00 MWh , wykonane zostały
należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że
dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia,
że przedmiot zamówienia wykonany został należycie. – wykaz należy sporządzić wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, a w
przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy.
Dopuszcza się, w miejsce poświadczeń, złożenie innych dokumentów potwierdzających,
że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale VI. pkt 2,
VI. pkt 3, VI. pkt 4 SIWZ.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia, każdy z tych
wykonawców składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i VI.2a. SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24
ust. 1 ustawy Pzp wykonawca przedłoży:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c. 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 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.
1
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert.
g. 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 ofert.
2a. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
3.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.2
SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
b. 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 m-ce przed upływem składania
ofert),

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
d. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 4-8,10, 11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów
i oświadczeń o których mowa w Rozdziale VI.2. SIWZ (oświadczenie określone
w Rozdziale VI.2. lit. a - może być również złożone przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych
Wykonawców),
b. wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do
uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.
VIII. WADIUM
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy nr 89 1090 1069 0000
0001 1913 2552 - z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Najniższa cena – znaczenie 100%
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o sposobie
przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 26.11.2013r. do godz. 9.00 w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul.
Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27).
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
XII. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
4. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ogłoszeniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2012 r. z późn. zm.) za wyjątkiem
postanowień wynikających z pkt 10 poniżej.
10. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej
Specyfikacji.
11. Szczegółowe warunki i wymagania zostały określone w SIWZ, którą można nabyć
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna Oddział w
Brodnicy, ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica lub zapoznać się z jej treścią na stronie
internetowej Zamawiającego (po opublikowaniu).

Publikacja ogłoszenia:
- strona internetowa www.bip.kpts.com.pl
- tablica ogłoszeń

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.10.2013r.

