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Zyrard6W：ZakupenergiielektrycznejdlaPGKZyrard6wSp．

OGLOSZENIEOZAMOwIENIU－dostawy

Zamieszczanieogioszenia：Ob°Wiazkowe．

0gJoszeniedotYcZy：Zamdwieniapubiicznego．

SEKCJAI：ZAMAWIAJACY

I，1）NAZWAIADRES：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunaInej‖Zyrarddw‖spdnくaZo．0．，ui．CzYSta5，

96－300Zyrarddw，Woj，maZoWieckie，tei．＋48468554041，faks＋48468553280．

AdresstronyinteHletoWejzarrmwiajacego：www．Pgk．zyrardow．pI

I．2）RoDZAJ ZAMAWIAJACEGo：Podmiotprawa pubiicznego．

SEKCJAII；PRZEDMIoTZAMeWIENIA

II．1）ol（RESLENIEPRZEDMI°TUZAMbwIENn

II．1．1）Nazwanadana乙ameWieniLlprZeZZamaWiajacego：Zakupene直弾elektrycznejdiaPGKZyrarddw

Sp．zo．0．．

II．1．2）nodzajzam6wienia；dostawy．

11．1．4）okre乱enieprzedmiotuorazwielkoScilulIZakresuzamewiehja：Przedmiotemzamdwieniajest

ZakupenergIieIektrycznejwpianowanejiioScioko的7000MWh，WOkresie6miesiecydiapunktdwpobo…

PrzedsjebiorstwaGospodarkiKomunalnejZyrard6wsp，Zo．0，，Zgodniezwarunkamizawa巾ymiwn面ejszej

SpecyfikacjiIstotnychWa＝nkdwZamdwieniazwanejdalejSIWZ‥

11．1．6）WspeInySlownikZamewieli（CpV）；09．31．00．00－5．

1重．1，7）czydopuszczasiezio2enieofe巾CZeSciowej：nie．

重量“1°8）CzydopuszczasiezIoierlieofellγWariantowej：nie．

11，2）CZASTRWANmZAMeWIENnLUBTERMINWYKoNANm：Okreswmiesiacach：6．

SEKCJAIII：INFoRMACJEoCHARAKTERZE PRAWNYM．

EKoNoMェCZNYM．FINANSoVVYMI TECHNICZNYM

m．1）WADIUM

Informafjanatematwadium：KaZdyWykonawcazobowiazanyjestzabezpieczy〔swaofertewadjumw

WySokoSei：20tys．zL（Sねwnie：dwadzieSciatysiecyzlotych），〟

IIt，3）WARuNt（IUDZIALUWPoST poWANIUoRAZopISSpOSOeU DoKoNYWANIAoCENY

SpE榊NIANLATYcHWARUNKdw

重量重・3・1）UprawnieniadowYkonYWahiaokreSlohejdziaねInoScilubczynhoSci，je2eIiprzepisY
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prawa nakJadajaobowiazekjchposiadania

opissposobudokonywaniaocenYSpeinianiate90Warunku

PosIadaJakoncesjenaprowadzemedzia胤noScigospodarczejwzakresIeObrotuenergia－eIektryczna．

WYdanaPrZeZPrezesa Urzedu ReguIacJiEnergetykl，WaZnaWOkresieWYkonywanIaumOWy．

111．3，2）WiedzaidoSwiadczenie

OpissposobudokonywaniaocenyspeirIianiategowarunku

PosiadaJanieZbednqwIedzeidoSwiadczenieOraZdYSPOnUjaodpowjednimpotencjalemtechniCZnymi

osobamiZdoinymidowykonamaZamdwIenia．WtymWSZCZegelnoSciZeWykonaliiubwYkonuJa（W

PrZYPadku圭wiadczehokresowYCr＝ubcia．gh／Ch）sprzedaZdlaconaJmniej2dostawenerglieiektryczneJW

jioSciniemnieJSZeJniZ4000MWhrOCZniedia kazdeJZdostawwokresieOStatniCh3iatprzedupIYWem

terminuSkladanlaOfert（JeZeiiOkresprowadzeniadziakIino丸iJeStkrdtszy－WtYmOkresie）

III，3．3）PoteIlCjaitechniczny

Opissposobudokonywahiaocenyspelniahiategowarunku

NiedotyczY

III，3．4）osobYZdoInedowyl｛Onaniazambwienia

III．3．5）SytuaCjaekonomicznaifinansowa

OpisspOSobudokonywaniaocenyspeinianiategeWarunku

ZnaJduJaSiewsytuacjiekonomiCZnejifinansowejzapewniaJaCeJWykonaniezamdwienia，Wtym：

posjadaJa．SrodkifInanSOWeiubzdoInogとkredYtOWaWWySOko5ciCOnaJmmeJ250000zl（Slownie：

dwieSciePieとdzleSiattySieCyZD

III．4）INF°RMACJAOoSwIADCZENIACHLUBDOKUMENTACH．JAKIEMAJADoSTARCZYe

WYl（°NAWCYWCEJUPOTWIERDZENIASPEt．NIANIAWARUNKbwuDZIAtUWPoSTEPoWANIU

ORAZ NIEpODLEGANIA WYKJUCZENIU NA pODSTAWIE AFtT．24UST．l USTAWY

III．4，1）WzakresiewykazaniaspelnianiaprzezwYkonawcQWarunk6W，okteryChmowawah，

ZZust・lLJStaWy，opreczoSwiadczeniaospeJnianiuwarunkewudziaJuwpostepowaniunale乏y

przedio主yl≡：

●　potwlerdzenIe POSiadania uprawnieh do wykonywania OkreSIoneJ dzIaねinoSciiub czYnnOSci，JeZeIi

PrZePISY praWa nakねdaja obowiqZekich posladania，W SZCZegOlno丸i koncesje′ZeZWOienialub

iiCenC］e；

●wYkaz wykonanYCh，a W PrZyPadku与wIadczeh okresowYChiub claglych rbwnieZ WykonYWanYCh′

g碕wnYCh dostawiub us川g′W°kresie OSta師Ch trzechiat przed upIYWem terminu Skladania Ofeh

albowniOSkdw odopuszczeniedo udzia山w postepowaniu′ajeZeliOkres prowadzenia dzIaねIno丸i

jest krdtszy　－　W tym Okresie′　WraZ Z POdaniemiCh wartoSci，PrZedmiOtu．dat wykonaniai

POdmiOtdw．narzeCZktbrYChdostawyiubus山gizostalywykonane，OraZZaldCZeniemdowoddw，CZy

ZOStaiywykonaneiubsawykonYWanenaiezyciej

●informac］e bankuiub spdldzIeiczeJ kasy oszczednogcIOW0－kredytowe］pOtWierdzajata WySOkoSC

2014－12－1514：4



Przesヽ′1anieoglosZeh

3Z5

ll叫．lhzpOpom1uzp．goV．Pi／index．php？ogloszenie‾ZP－400＆strona

posIadanych Srodkbw flnanSOWYChIub zdoInoiC kredytowq wykonawcY，WyStaW10na nie WCZeSnieJ

niZ3miesia．ce przed uplywemterminu Skねdania Ofertalbo Skladania WniOSkewodopuszczeniedo

udzia山wpostepowamuOudzleIenIeZamdwienIa；

111，4，2）WzakresiepotwierdzenianiepodleganiawykIuczeniunapodstawieah・24ust“l

lJStaWY，11ale主yprZedioとyc：

●oiwiadczenieObrakupodstawdowykiuczenIa；

●aktuainY OdpIS Z WねSciWegO reJeStrulub z centrainej ewidencjliinformacji O dziakIinoSci

gospodarcze」．JeZelIOdrebne przepiSyWymaga」aWPISudoreJeStruiubewidenc11′WCeIu wykazanIa

braku podstaw do wykIuczenia w oparCiU O art．24ust．l pkt2ustawy，WYStaWiOny nIeWCZe…nieJ

niZ e mieSieCY PrZed uplywem termi…　SkIadama wmoskdw o dopuszczenie do udzlaJu w

POStePOWaniUOudzieienieZamdwieniaalboskladaniaOfert；

●aktuainezaSwiadczenie WねScIWegO naCZeinlka urzedu skarbowego potwierdzajate，ZeWykonawca

meZaiegazopklCaniem POdatkdw′iubzaSwiadczenie′Ze uzYSka†przewidzianePraWemZWOInienie，

Odroczenieiubrozlozeniena ratyzaiegIychpねtnoSciIubwstrzymaniewca105ciwykonania decyzJi

WねSciWeg00rganu－WYStaWIOne nie wczeinieJ niZ3miesiaCe PrZed upIywem terminu Skladania

WnioskdwodopuszczeniedoudziaJuwpostepowanⅢOudzIeieniezamdwieniaaiboSkiadamaOfert；

●　aktuainezaSwiadczemeWlaSciwegooddziatuZakねduUbezpIeCZehspoiecznychiubKasyRohICZegO

UbezpieCZenIa SpoIecznego potwlerdzaJdCe′Ze Wykonawca nie Zaiega z opねcaniem Skiadek na

ubezpieCZenja zdrowotnei SPOleczne，lub potwIerdzeme，Ze uZySkal przewidziane PraWem

ZWOinienie，Odroczenieiub rozloZenie na raty ZaleglYCh platnoSdiub wstrzYmanie w cal0…tI

Wykonania decyzJiW南光iwego orga…－WyStaW10ne me WCZeSnieJ niZ3mieSiaCe prZed uprywem

termim Skladania wnioskdw o dopuszczenle do udzlalu w postepowaniu o udzieIenIe Zambwienia

aIboskladanIaOfert；

●aktuaInainformacJeZKrajowego RejeStru KarnegowzakresIeOkregIonymwat．24ust．l pkt4－8

ustawy．wystawiOna一me WCZe鉦ieJ niz6mIeSieCy PrZed uplYWem termhu skladania WmOSkdw o

dopuszczeniedoudzIaluwpostePOWaniuOudzIeIemeZamdwIeniaaIboskIadanla Ofert；

●aktuainalnformacJeZ KraJOWegO Rejestru Karnego wzakresie Okre引0nYm W art．24ust．l pkt9

ustawy，WyStaWiOna nie wcze圭nIeJ niZ G mieSieCy PrZed uplywem terminu SkIadanla Wnl0Skdw o

dopuszczemedoudzia山wpostepowanlUOudzieienIeZamdwiemaaiboskladanIaOfe巾

C aktualna＿InformacJeZ KraJOWegOReJeStru KarnegQWZakresjeokreSl0nymWartr24ust．lpktlOi

ll ustawY，WyStaWiOnqnieWCZe⊆mleJmZemieSieCYPrZed upIYWemterminu SkはdamaWniOSkbwo

dopuszcze用edoudzla山wpostepowanIuOudzieIenieZamdwIenia aiboskladania Ofert；

III“4－3）Dokumentypodmiotdwzagranicznych

2014」2＿15144
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］e主eliwγkonawcam・お目SiedzibelubmiejsCeZamieszkanialIoZaterYt°rium Rzeczypospolitej

Poiskiej，prZedkJada：

III．4，3．1）dokumentwγStaWionywkraju，Wktdrymmasiedzibeiubmiejscezamieszkarlia

potwierdzajacy．ie：

●　nleOtWartOjegoiikwjdacjIaninieogh35ZOnO uPadIoSci－WyStaWiony niewcze丸iej niz6mieSiecy

PrZed uplywem terminu skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzia山　W POStepOWaniu o

udzieIenleZamdwleniaalboskねdaniaofert；

●　nieZalegaz uiszczaniem POdatkbw，OPlat′Skねdekna ubezpieczemespoleczneiZdrowotnealboze

uzyskaIprzewidziane prawemzwoInjenie，OdroczenleIub rozわZenie na ratyzaIeglych platnoSciiub

WStrZymanie w caねSei wykonania decyZji wはきciwego orgam－WyStaWiony nie wcze≦niej niZ3

mjesiaceprzed upl wemterminuSkiadaniawnioskdw odopuszczeniedoudzialuwpostepowaniuo

udzieleniezamdwienjaaiboskladania ofe巾

●　nie orzeczono wobel niegC Zakazu ubiegania sie o zamdwienie－WYStaWiony nie wczeSniej niZ6

miesiecy przed upIYWemterminuskladania wni°Skew°dopuszczeniedoudzialuw postepowaniu o

udzieieniezamdwienia aiboskIadania ofert；

III，4，3，2）

●　zaSwladczeme wla…cIWeg0　0rganu Sa．dowegoIub administracYjnego mieJSCa Zamieszkania aIbo

Zamieszkania osoby′ktdrejdokumentYdotYCZa，WZakresieokreSl0nymWart．24ust：．l pkt4－8－

WYStaWione nie wcze室nieJ niZ e mjesiecy przed uplywem teminu skIadania wnleSkdw o

dopuszczeniedoudzia山WpOStePOWaniuoudzieieniezamdwieniaalboskIadaniaofert；

●　zaSwiadczenie wla与ciwegC Crganu Sa－dowegoIub administracyjnego miejsca zamieszkania∴aibo

Zamieszkaniaosoby，ktdrejdokumentYdotyczi，WZakresieokreSl0nymWa巾．24ust．lpktl0－11

ustawY－WyStaWione nje wcze与niej niz e miesiく…Cy PrZed uplywem temi＝Skねdania wnioskdw o

dopuszczenjedoudziaJuwpostepowaniuoudzieleniezamdwieniaalboskladaniaofert．

重11，4，4）DokumentydotYCZaCeprZynaleZnoSddotejsan鴨jgrupykapitaJowej

●lista podmiotdwnaIeねCYCh doteJSameJgrupYkapitabwejw rozumieniu uStaWyZdnialeiutego

2007ri O OChronle konkurencjli konsumentew aIboinfomacjio tym，Ze nle naieZy do g…py

kap同化Weji

SEKCJAIV：PRoCEDURA

IV，1）TRYBUDZIELENLAZAMdwIENIA

IV・1“1）Trybudzielenia乙amdwienia：PrZetarg meOgraniczony．

tV，2）KRYTERIAOCENYoFERT

IV．之，1）l（ryteriaoceIlyOfert：najniZszacena．
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IV．4）INFoRMACJEADMINISTRACYJNE

IV．4．1）Adresstronyinternetowej，nakterejjestdostepnaspecyfikacjaistotnYChwarunkew

Zam6wienia：www．pgk．zyrardow．pi

SpecyfikacjeistotnYChwarunk6wzambwiehiamo主nauzyskatpodadresem；PGKZyrarddwSp．zo．0．

uI．Czysta596－300Zyrarddwwww．pgk．zyrardow．pi．

IV，4，4）TerminskIadaniawnioskewodopuszczeniedoudziaiuwpostepowahiuIubofelt：22．12．2014

godzinalO：00，mieJSCe：PGKZyrarddwsp．zo，0．ul．Czysta596－300Zyrarddwpok．100．

IV．4．5）TermihZWiazahiaoferta：Okreswdniach：30（Odostatecznegotermi…SkladanlaOfert）．

IV．4．16）Informacjedodatkowe，WtYmdotYcZaCefinansowaniaprojektulprogramuzeSrodkewUnii

Europejskiej：．

IV．4．17）CzyprzewidujesieLlniewaZnieniepostepowaniaoudzieIehiezamewienia，WprZypadku

nieprzyzhaniaSrodkewpochodzacychzbLldZetuUniiEuropejskiejorazniepodIegajacychzwrotowi

SrodkewzpomocYudzieloneJprZeZpalistwaczionkowskieEuropejskiegoporoZumieniaoWoII、ym

HandIu（EFTA），kt6remia巾by〔przeznaczoherlaSfihahSoWaniecaIoSciiubczeScizamewienia；nie

pcK・・zyr個1（

mgrDa刷
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