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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612814-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Pisz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 248-612814
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Piski
Adres pocztowy: ul. Warszawska 1
Miejscowość: Pisz
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 12-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wójcik
E-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
Tel.: +48 874254700
Faks: +48 874254701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat.pisz.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Banie Mazurskie
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 26
Miejscowość: Banie Mazurskie
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: sekretariat@gminabaniemazurskie.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biała Piska
Adres pocztowy: Plac Mickiewicza 25
Miejscowość: Biała Piska
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 12-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: sekretariat@bialapiska.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialapiska.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Budry
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 27
Miejscowość: Budry
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 11-606
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: ug@budry.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.budry.warmia.mazury.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dubeninki
Adres pocztowy: ul. Dębowa 27
Miejscowość: Dubeninki
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-504
Państwo: Polska
E-mail: j.golianek@dubeninki.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.dubeninki.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Filipów
Adres pocztowy: ul. Garbaska 2
Miejscowość: Filipów
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 16-424
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: sekretariat@filipow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.filipow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 19
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: zastepca.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://strazgoldap.pl/
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I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gołdapski
Adres pocztowy: ul. Krótka 1
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: starostwo.goldapskie@post.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiatgoldap.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GoldMedica sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 7
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: sekretariat@goldmedica.pl
Tel.: +48 874254700
Faks: +48 874254701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://goldmedica.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Grajewski
Adres pocztowy: ul. Strażacka 6b
Miejscowość: Grajewo
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 19-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.starostwograjewo.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 74
Miejscowość: Grajewo
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 19-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: d.lewczuk@straz.bialystok.pl
Faks: +48 874254701
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kowale Oleckie
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 44
Miejscowość: Kowale Oleckie
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: gmina@kowale.fr.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gmina.kowale.fr.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olecko
Adres pocztowy: Plac Wolności 3
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: um@um.olecko.pl
Tel.: +48 874254700
Faks: +48 874254701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umolecko.bip.doc.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Olmedica w Olecku sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gołdapska 1
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: olmedica@olmedica.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.olmedica.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Olecki
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 32
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
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E-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
Tel.: +48 874254700
Faks: +48 874254701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spolecko.bip.doc.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 27A
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: zamojski.m@straz.olecko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kppspolecko.bip.gov.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Orzysz
Adres pocztowy: ul. Rynek 3
Miejscowość: Orzysz
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 12-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: um@orzysz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.orzysz.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świętajno
Adres pocztowy: Świętajno 104
Miejscowość: Świętajno
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: ug@swietajno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swietajno.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Węgorzewski
Adres pocztowy: ul. 3-go Maja 17B
Miejscowość: Węgorzewo
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 11-600
Państwo: Polska

24/12/2019
S248
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 14

Dz.U./S S248
24/12/2019
612814-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 14

Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: starostwo@powiatwegorzewski.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiatwegorzewski.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczki
Adres pocztowy: ul. Lipowa 53
Miejscowość: Wieliczki
Kod NUTS: PL623
Kod pocztowy: 19-404
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: sekretariat@wieliczki.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wieliczki.bipgmina.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rajgród
Adres pocztowy: ul. Warszawska 32
Miejscowość: Rajgród
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 19-206
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: gmina@umrajgrod.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kolno
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 20
Miejscowość: Kolno
Kod NUTS: PL842
Kod pocztowy: 18-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: kolno@home.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat.pisz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://powiat-pisz.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.4.2020 r. do 30.9.2021 r.
Numer referencyjny: Or.272.1.12.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.4.2020 r. do 30.9.2021 r. do 1
252 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 19 461,89 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 14 323,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik 1a
do SIWZ,
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 5 138,06 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi załącznik 1b do SIWZ.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii.
2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność.
3. Okresy rozliczeniowe – 1 miesiąc.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. 1a/1b do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL623
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Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu Piskiego, Grajewskie, Gołdapskiego, Węgorzewskiego, teren gminy Rajgród oraz miasta Kolno
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 725 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 14 323,83 MWh, z
tego:
strefa I: 10 033,16 MWh,
strefa II: 3 085,62 MWh,
strefa III: 1 205,05 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.4.2020 r. do 30.9.2021 r., z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem
na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „okres dostaw”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarte zostaną 22 umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
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Kod NUTS: PL623
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Banie Mazurskie
gmina Biała Piska
gmina Budry
gmina Dubeninki
gmina Filipów
gmina Kowale Oleckie
gmina Olecko
gmina Orzysz
gmina Świętajno
gmina Wieliczki
gmina Rajgród
miasto Kolno
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 528 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 5 138,06 MWh, z tego:
strefa I: 1 999,07 MWh,
strefa II: 3 138,99 MWh,
strefa III: 0,00 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.4.2020 r. do 30.9.2021 r., z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w załączniku nr 1b kolumna „okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem
na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „okres dostaw”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 12 umów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; podlegającego wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy
Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (rozdział V SIWZ).
2. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień jest posiadanie ważnej koncesji na
obrót energią elektryczną.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty opisane w rozdziale V,
VI,VII SIWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu
zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz
zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – dotyczy część 1 i
2 zamówienia – Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

24/12/2019
S248
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 14

Dz.U./S S248
24/12/2019
612814-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 14

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oraz dokumentów opisanych w sekcji VI.3 informacje dodatkowe.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
dostaw energii elektrycznej, na potwierdzenie czego złoży wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ wraz z dowodami poświadczającymi czy dostawy wykonane zostały należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część 1 zamówienia:
O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh (dziesięciu tysięcy) do co najmniej 500 (pięciuset)
punktów poboru, zostały (są) wykonane (wykonywane).
Część 2 zamówienia:
O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 4 000 MWh (czterech tysięcy) oraz dostaw energii elektrycznej do co
najmniej 400 (czterystu) punktów poboru, przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów
dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).
W przypadku składania oferty na 2 części zamówienia:
O łącznym wolumenie nie mniejszym niż 14 000 MWh (czternastu tysięcy), dostaw energii elektrycznej do
co najmniej 900 (dziewięciuset) punktów poboru, przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/
kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 – istotne postanowienia umowy.
2. Ceny jednostkowe przez okres trwania umowy pozostaną niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów paragrafu
17.
3. Zamawiający przewidział możliwość wahania ilości pobranej energii elektrycznej (+/- 10 %).
4. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w
związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z
eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.
5. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
zawieranych umów.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, POLSKA
pokój nr 24

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia – 100 000,00 PLN (słownie złotych sto tysięcy 00/100),
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia – 45 000,00 PLN (słownie złotych czterdzieści pięć
tysięcy 00/100).
W przypadku ubiegania się o udzielenie 2 części zamówienia wadium należy wnieść na każdą z części
oddzielnie.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 42 9364 0000 2002 0840 0015
0002 z dopiskiem: Wadium – dostawa energii elektrycznej część 1 lub część 2.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – dotyczy część 1 i
2 zamówienia – Zamawiający oprócz dokumentów opisanych w sekcji III.1.1. żąda:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
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3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), a w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp).
8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

24/12/2019
S248
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 14

Dz.U./S S248
24/12/2019
612814-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

14 / 14

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019
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