
Opis przedmiotu zamówienia/Istotne postanowienia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest:
usługa przygotowania i przeprowadzenia w terminie do 30 września 2016 roku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup energii  elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii na potrzeby
Gminy  –  Miasto  Płock  –  spółek,  jednostek  budżetowych,  instytucji  kultury,  zakładu  budżetowego,
wskazanych w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia oraz informacji o prognozowanym wolumenie w
okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. w ramach grupowego zakupu energii elektrycznej.

Termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.

Wykonawca w ramach usługi:
- przeprowadzi analizę umów i rozliczeń na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
- przeprowadzi optymalizacje techniczno – ekonomiczną – dobór optymalnych grup taryfowych na podstawie
charakterystyki zużycia energii elektrycznej, dobór optymalnych rozwiązań związanych z dystrybucją energii
elektrycznej;
-  przeprowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  ramach tzw.  Zakupu Grupowego
Energii  Elektrycznej  na  podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa  (sporządzenie  SIWZ,  wybór
najkorzystniejszej  oferty  na  sprzedaż  energii  elektrycznej,  przedstawienie  wyniku  postępowania,
reprezentowanie przez Krajowa Izbą Odwoławczą w przypadku wniesienia odwołania, przekazanie protokołu
z postępowania wraz z załącznikami);
-  zapewni koordynację procesu zawierania umów z wybranym Sprzedawcą oraz będzie wspierał  proces
rozwiązywania umów kompleksowych;
-  przeprowadzi  weryfikacje  faktur  w  okresie  kwartalnym  za  zakup  energii  elektrycznej  po  rozpoczęciu
współpracy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
- przedstawi po zakończeniu umowy z nowym Sprzedawcą, raport o uzyskanych „oszczędnościach” z tytułu
zakupu energii elektrycznej.

Wykonawca  uwzględni  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  zamówienia  uzupełniające  oraz
informację  dotycząca  konieczności  zawarcia  umów  sprzedaży  energii  elektrycznej  przez  wybranego
Sprzedawcę odrębnie z każdą jednostką uczestniczącą w grupowym zakupie energii elektrycznej.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w
podatkach oraz z ZUS-u o niezaleganiu w opłacaniu  składek.  Wykonawca będzie  wykonywał  przedmiot
umowy  przez  zatrudnionych  pracowników  posiadających  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz
dysponujących potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. W terminie trzech
dni  od  zawarcia  umowy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  imienną  listę  pracowników  wraz  z
kontaktem telefonicznym i mailowym odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie regulowane w dziewięciu ratach w okresie
obowiązywania umowy na podstawie wystawionych dowodów księgowych (faktura, rachunek) w terminie 30.
dnia od jego otrzymania.

Wykonawca przedstawi w ofercie cenowej wysokość wynagrodzenia ryczałtowego odrębnie dla:
1. Gminy – Miasto Płock, Urząd Miasta Płocka,  jednostki budżetowe
2. Gminy – Miasto Płock – zakład budżetowy,
3. Gminy – Miasto Płock – spółki (dla każdej spółki),
4. Gminy – Miasto Płock – instytucje kultury (dla każdej instytucji kultury).
wraz z projektem umowy oraz wykaz przeprowadzonych postępowań przetargowych wraz z informacją o
wolumenie.


