
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.katowice.po.gov.pl 

 

Katowice: DOSTAWA polegaj ąca na zakupie energii elektrycznej dla 

budynku - siedziby Prokuratury Rejonowej w Chorzowi e przy Placu 

Piastowskim 17  

Numer ogłoszenia: 228769 - 2014; data zamieszczenia : 30.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prokuratura Okręgowa w Katowicach , ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 032 2510241(8) w. 225, faks 032 2510241(8) w. 249. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.katowice.po.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA polegająca na zakupie energii 

elektrycznej dla budynku - siedziby Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 17. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa polegająca na zakupie energii elektrycznej dla budynku siedziby Prokuratury Rejonowej w 

Chorzowie przy Placu Piastowskim 17. Energia Elektryczna powinna spełniać standardy techniczne 

zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 

polegająca na zakupie energii elektrycznej dla budynku siedziby Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przy 

Placu Piastowskim 17. W budynku znajdują się: 1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy: a) podstawowy o mocy 

przyłączeniowej 143kW w grupie taryfowej C21, grupa przyłączeniowa IV; typ licznika: 

ZMG410CR4.000B.03, własność OSD, nr fabryczny licznika: 94520806, klasa dokładności: 0,5 S, 

lokalizacja: Rozdzielnia URD, przekładniki prądowe: 3 x 250 5,0 IMPb (własność URD); numer PPE: 

PLGZEO00000590748333000012613456, dostosowany do TPA; b) rezerwowy o mocy przyłączeniowej 

50kW w grupie taryfowej C21, grupa przyłączeniowa IV; typ licznika: ZMG310CR4.440B.03, własność 
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OSD, nr fabryczny licznika: 96729717, klasa dokładności: 0,5 S, lokalizacja: Rozdzielnia URD, przekładniki 

prądowe: 0 x 0 0,0 IMPb (własność URD); numer PPE: PLGZEO00000590748333000012622694, 

dostosowany do TPA; 2. Miejsce przyłączenia (zasilany ze stacji): a) podstawowy - złącze kablowe 

zabudowane na budynku przy Placu Piastowskim 17 ze stacji CC11 o napięciu znamionowym 0,4 kV; b) 

rezerwowy - rozdzielnia nN w stacji transformatorowej CC16 Mazurska REZERWA o napięciu 

znamionowym 0,4 kV; 3. Granica własności i granica eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych: a) 

podstawowy - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji 

Klienta; b) rezerwowy - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku 

instalacji Klienta; Planowane szacunkowe zuŜycie energii elektrycznej: 01.01.2015 - 31.12.2015 - 102 MW / 

102 MWh UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odebrania mniejszej lub większej ilości energii 

elektrycznej niŜ określona w szacunkowo w przedmiocie zamówienia. Sprzedawcy z tego tytułu nie 

przysługuje Ŝadne roszczenie. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.30.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi posiadać aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

posiada (będzie posiadał) zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania 

energii elektrycznej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na 

podstawie kopii złoŜonych dokumentów oraz złoŜonego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie 

złoŜonego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA 

na podstawie złoŜonego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły SPEŁNIA - NIE 

SPEŁNIA na podstawie złoŜonego oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od 

Wykonawców wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złoŜonego oświadczenia 

(Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
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braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

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 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 takŜe 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

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 niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Umowa zawarte z Operatorami Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarach, na których znajdują się 

miejsca dostarczania energii elektrycznej lub oświadczenie, Ŝe takie umowy będą zawarte przed dniem 

rozpoczęcia sprzedaŜy energii elektrycznej Zamawiającemu. 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności 

dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niŜszą cenę udzielonego 

zamówienia niŜ wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy, b) ograniczenia 

zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, c) przewidujące usługi równowaŜne w 

nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same usługi w innej technologii jeŜeli w 

obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, d) zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań 
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wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, 

systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, 

zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana 

wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym 

aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.katowice.po.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Prokuratura Okręgowa 

w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice; piętro VII , pokój nr 724. Godziny urzędowania od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.11.2014 

godzina 09:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice - 

BIURO PODAWCZE (na I kondygnacji budynku - siedziby Zamawiającego). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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