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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

w przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty.

2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia, postanowienia umowy:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa

w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).
2. Audyt energetyczny obejmować musi w szczególności czynności, o których mowa w art. 37 ustawy i

zawierać informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających
z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy,
a którą Zamawiający zobowiązany będzie dołączyć do zawiadomienia o przeprowadzeniu audytu
przekazywanego Prezesowi URE.

3. Ogólne informacje o Zamawiającym:

a) roczne zapotrzebowanie w energię elektryczną obiektów Zamawiającego to około 11 tys. MWh.
Energia elektryczna zużywana jest w obiektach głównie na potrzeby zestawów pompowych;

b) roczna emisja CO2 przedsiębiorstwa to łącznie 2 601 962 kg/rok (biogaz-2 578 000kg/rok + olej
opałowy 23 962 kg/rok);

c) roczne zużycie energii cieplnej zakupionej za ostatni rok — 9 304,082 GJ,
d) roczne zużycie oleju opałowego - 8875 litrów,

e) roczne zużycie węgla — brak zużycia;

f) roczne zużycie paliw transportowych ET- I 547,3 litrów; On --- 153 516,9 litrów;

g) nie zużywamy nośników energii w postaci pary technologicznej oraz gazu ziemnego;
h) nie posiadamy agregatów chłodniczych;

i) przedsiębiorstwo nie posiada instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Na terenie oczyszczalni ścieków zainstalowane są dwa
agregaty prądotwórcze zasilane biogazem o mocach 2x0,2MW.. Na terenie SUW Królewiecka
zainstalowana jest pompa ciepła o mocy 29,1 kW;

j) Zamawiający posiada system SCADA monitorujący i archiwizujący parametry pracy większości
obiektów.

Dane na temat zużycia nośników energii jw. dotyczą roku 2016, w przypadku energii elektrycznej są
orientacyjne - Zmawiający nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur za rok 2016.

4. Wykaz punktów pomiarowych energii elektrycznej z ich charakterystyką oraz użytkowanych pojazdów
stanowią załączniki do siwz.
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5. Zamawiający posiada zestawienie zakupionej w roku 2016 energii elektrycznej (wykaz faktur w pliku
Excel).

6. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Oferentom dokonanie wizji w przedsiębiorstwie — zamiar

przeprowadzenie wizji należy zgłosić i uzgodnić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Termin realizacji zmówienia - do dnia 30.06.2017 r.

8. Na wykonane opracowanie Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady

na okres 48 miesięcy od daty przekazania audytu Zamawiającemu.

9. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne

z przyjęciem postanowień u mowy przez Oferenta.

3. Opis przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do siwz.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami siwz załączniki i dokumenty.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie kopii przez osoby

upełnomocnione).

4. Załączniki składane w formie kopii dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”.

Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt.3.

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

7. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje należy

wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

8. Sposób obliczenia ceny oferty:

a) W cenie oferty zawrzeć należy wszelkie koszty konieczne do należytego i kompleksowego

wykonania zamówienia,

b) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w sposób gwarantujący jej niezmienność

w okresie obowiązywania umowy,

c) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych płatności ponad ustaloną w ofercie

kwotę.

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym: „audyt energetyczny - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe

skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego

oznakowania.

4. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonania oceny

ich spełnienia:

J. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację. Oferent spełni

warunek, jeżeli wykaże ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności W wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.

b. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
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d. dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe poparte wykonaniem w okresie 3 lat

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu co najmniej jednego audytu

energetycznego przedsiębiorstwa lub audytu efektywności energetycznej obiektów, urządzeń lub

instalacji o rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 5 000 MWh.

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o wykonanie zamówienia, muszą wówczas ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i

podpisania umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i

kadrowy oraz łączne kwalifikacje, wiedza i doświadczenie.

3. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu Oferenci mogą polegać na zasobach:

potencjale technicznym, finansowym, wiedzy, doświadczeniu, osobach itp. innych podmiotów. W takim

przypadku zobowiązani są wykazać Zamawiającemu, iż będą dysponować tymi zasobami trakcie

realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Oferentowi do

dyspozycji niezbędnych zasobów z informacją o sposobie uczestniczenia takiego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia (zakres, rodzaj wykonywanych czynności) należy dołączyć do oferty.

4. Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa

w ppkt 3 będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Oferentem za szkodę Zamawiającego

powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi

winy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść

w formularzu oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt 5 specyfikacji (poniżej).

5. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwa:

- opisane w pkt 3.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione, ujawnione w KRS lub

CEIDG,

- opisane w pkt 4.3, jeżeli oferta jest ofertą wspólną,

3. polisa lub inny dokument ubezpieczenia z dowodem opłacenia składki (będący potwierdzeniem

spełnienia warunku opisanego w pkt 4.1. lita.,

4. wykaz wykonanych audytów o których mowa w pkt 4.7. lit.e. — wg wzoru,

5. wykaz osób, które będą wykonywały audyt — wg wzoru,

6. dowody (poświadczenia, referencje itp.) wystawione przez Odbiorców/Zleceniodawców audytów

o których mowa w pkt 4.1. lit.e. potwierdzające, że wykonane zostały one należycie,

7. ewentualne zobowiązania podmiotów trzecich, o których mowa w pkt. 4.3 siwz.

Brak któregokolwiek z dokumentów jw. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie

(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione)

spowoduje odrzucenie oferty.

6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert:

1. Oferty należy składać do godz. 10:00w dniu 20.02.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05w siedzibie Zamawiającego, pok. 17.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
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7. Inne postanowienia:

7. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Krzysztof Kliński (sprawy

merytoryczne), Beata Adamkiewicz tel. 55 2307432 (sprawy formalne).

3. Postepowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty w językach obcych składać należy

z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Oferenta. Wartości w walutach obcych
przeliczyć należy na PLN wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia przetargu (data siwz).

4. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamówienia oczekiwań Zamawiającego a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

6. O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Jeżeli wybrana oferta będzie ofertą wspólną, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej

współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

9. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

11. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

72. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wykazy: PPE, pojazdy

2. Wzór umowy

3. Formularz oferty

4. Wzory załączników do oferty
DYREKT R Z ZĄDU
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