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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421781-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Czernichów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 173-421781
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czernichów
Gminna 1
Czernichów
32-070
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gędłek
Tel.: +48 122702104
E-mail: urzad@czernichow.pl
Faks: +48 122702324
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czernichow.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Michałowice
pl. Józefa Piłsudskiego 1
Michałowice
32-091
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Strona
Tel.: +48 123885740
E-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl
Faks: +48 123885035
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.michalowice.malopolska.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57
Wawrzeńczyce
32-125
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Oraczewska
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Tel.: +48 122874003
E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
Faks: +48 122874003
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igwa.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca 97
Luborzyca
32-010
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Wójcik
Tel.: +48 123871410
E-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Faks: +48 123871410
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Liszki
Liszki 230
Liszki
32-060
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Czerwiec
Tel.: +48 122806234
E-mail: ug@liszki.pl
Faks: +48 122806252
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liszki.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Mogilany
Rynek 2
Mogilany
32-031
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Huber
Tel.: +48 122701013
E-mail: gmina@mogilany.pl
Faks: +48 122701013
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mogilany.pl
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I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Wielka Wieś
pl. Wspólnoty 1
Szyce
32-085
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Tucharz
Tel.: +48 124191701
E-mail: ug@wielka-wies.pl
Faks: +48 124191705
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielka-wies.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: www.czernichow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.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
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów gmin Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca,
Liszki, Michałowice, Mogilany i Wielka Wieś
Numer referencyjny: GRO.271.5.2019

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 do obiektów gmin Czernichów, IgołomiaWawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Wielka Wieś.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz obiektów, o których mowa w ust. 1 oraz planowane
zużycie energii elektrycznej zawierają zał. nr 6, 7 i 8 do SIWZ.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia
10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi
do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w
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Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 648 905.37 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Wielka
Wieś

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów gmin Czernichów, IgołomiaWawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Wielka Wieś.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz obiektów, o których mowa w ust. 1 oraz planowane
zużycie energii elektrycznej zawierają zał. nr 6, 7 i 8 do SIWZ.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia
10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi
do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
4. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do złożenia w imieniu Zamawiającego, Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii
elektrycznej do poszczególnych obiektów.
5. Zamawiający zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży dla obiektów, w których ze
względu na wykonywanie instalacji OZE będzie konieczność zawarcia umowy kompleksowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 648 905.37 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Czas trwania zamówienia: Od dnia 1.1.2020 r. (jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy, oraz nie wcześniej niż z dniem podpisania nowych umów dystrybucyjnych) do dnia
31.12.2021 r.

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:
Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności, jeżeli wykaże że
posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Aktualna koncesja na obrót energią elektryczną.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zdolność techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia,
jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie co najmniej dwóch dostaw energii elektrycznej, z których każda spełnia następujące warunki:
— wolumen dostarczonej energii co najmniej 10 GWh w skali roku,
— minimum 800 punktów odczytowych (liczników),
oraz załączy dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający spełnianie warunku Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy
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W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ - projektem umowy.

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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 10/10/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego (32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, POLSKA), sala konferencyjna

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:
IV kwartał 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://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. 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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. 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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019
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