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Ogłoszenie nr 606072-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. 

Gmina Popielów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek 

organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Podmiot 

Gmina Popielów, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, REGON 531413225, Inspektor ds. budownictwa – Pani 

Beata Kupczyk-Piechota 77 427 58 52 

Gminna Biblioteka Publiczna, 46-090 Popielów ul. Powstańców 34, REGON 160126004, Dyrektor – Pani 

Magdalena Lubda 77 469 20 17 
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Podmiot 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, 46-090 Popielów ul. Powstańców 34, REGON 

160136280, p.o. Dyrektora – Pani Bernadeta Kampa 77 469 21 93 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Popielów, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Opolska  13 , 46-

090  Popielów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. -, e-mail kancelaria@popielow.pl, faks . 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.popielow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w 

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w 

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

Gmina Popielów w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i 

Rekreacji zostaje upoważniona do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego, w celu 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Gmina Popielów odpowiada za przeprowadzenie 

przedmiotowego postępowania. Każdy z zamawiających we własnym imieniu zawrze umowę na zakup 

energii. 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) 

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 

ww.bip.popielow.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
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Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca 

Adres: 

Urząd Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 46-090 Popielów 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych 

Numer referencyjny: BOS.271.8.2020.BK 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot 
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zamówienia obejmuje zakup w 2021 r. energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11 z późn. zm.) oraz w 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek 

organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 

Elektryczność Rodzaj zamówienia: dostawa 3.2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej 

przez odbiorców końcowych (zamawiających – Załącznik nr 7 do SIWZ) w ilości zgodnej z rzeczywistym 

zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 143, natomiast łączne szacowane 

zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok 753,1 MWh. 

3.3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Zakup 

będzie się odbywać na postawie umów zakupu (sprzedaży) podpisanych przez Zamawiających z Wykonawcą 

(zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – Projekt umowy). 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie, na podstawie 

otrzymanych pełnomocnictw, do przeprowadzenia procedur zmiany sprzedawcy. 3.6. Wykonawca 

zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej dostarczanej w ramach umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione 

zostaną w oferowanej cenie energii elektrycznej. 3.7. Zamawiający informuje, iż usługi dystrybucji są 

realizowane na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. 

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-053 Kraków. 3.8. Podstawowe informacje: 

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 (Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą 

energią elektryczną 143 (Załącznik nr 7 do SIWZ) Całkowita moc umowna [kW] 1128,6 Grupa taryfowa wg 

OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną 

do obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Informacja dot. umów z OSD Obecnie podpisane umowy 

dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, z rozliczeniem miesięcznym lub dwumiesięcznym 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 753,1 Informacja o zmianach ceny w okresie 

trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany wartości jednostkowej netto lub brutto podczas trwania 

umowy, poza sytuacjami wymienionymi w rozdziale 24 SIWZ Informacja o udostępnieniu danych o punktach 

poboru energii oraz niezbędnych dokumentach Zamawiający udostępni wszystkie posiadane niezbędne dane 

oraz dokumenty w procedurze zmiany sprzedawcy (w wersji elektronicznej) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie 

podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu 

Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią projektu umowy i stanowi 

do niej załącznik nr 2/2a/2b Informacja o płatnikach/odbiorcach Płatnikami należności są podmioty 

wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ, nazwy wraz z adresami korespondencyjnymi Informacja o sposobie 

podpisania umowy Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną Informacja o aktualnej umowie Zamawiający informuje, iż dotychczasowe umowy na 

zakup energii obowiązują do 31.12.2020 r., Aktualny sprzedawca energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT 

SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472 Informacja dot. procedury zmiany 

sprzedawcy dla punktów PPE Dla wszystkich PPE jest to kolejna zmiana sprzedawcy zgodnie z Załącznikiem nr 
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7 do SIWZ 3.9. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii 

elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił szacowaną ilość 

zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może 

ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 

w przypadku mniejszego lub większego zużycia energii w okresie obowiązywania umowy. Tym samym 

opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w 

podanej wysokości. 3.10. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w 

ofercie przetargowej. Ostateczne wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na podstawie 

faktycznego zużycia, w oparciu o wskazanie układów pomiarowych. 3.11. Ilość energii (szacowane zużycie) w 

podziale na określone PPE wskazano w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wykaz PPE ma jedynie charakter 

orientacyjny, gdyż Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości PPE (zmniejszenie), zmian ich mocy lub 

grup taryfowych (zgodnie z zapisami rozdział 24 SIWZ). 3.12. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia do zmiany mocy lub grup taryfowych, o których mowa powyżej, dla poszczególnych 

PPE określonych w załączniku nr 7 do SIWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania 

tych zmian z OSD. Zmiany następować będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

począwszy od dnia zainstalowania nowego układu pomiarowego lub od dnia dokonania tych zmian. 3.13. 

Moc umowna, grupy taryfowe, warunki ich zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określane 

są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 3.14. 

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana 

stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 3.15. Zamawiający jest Nabywcą natomiast 

Płatnikiem/Odbiorcą faktury za zużytą energię elektryczną będzie Jednostka wskazana w Załączniku nr 7 do 

SIWZ, dla której Wykonawca założy osobne konto klienta do rozliczeń zużytej energii elektrycznej 

(centralizacja VAT w jednostkach samorządowych). 3.16. Rozliczenie rzeczywistej ilości zakupionej energii 

odbywać się będzie na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez 

właściwego OSD, zgodnie ze stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym. 3.17. Wykonawca 

zobowiązany będzie we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków lokalnego OSD, bądź 

umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskiwać dane pomiarowo-rozliczeniowe. 3.18. Wykonawca 

zobowiązany jest do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług 

dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, o ile nie są one już stroną samodzielnych 

umów dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla 

wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ, na podstawie pełnomocnictwa 

stanowiącego załącznik nr 2/2a/2b do projektu umowy. 3.19. Sprzedaż energii elektrycznej, w szczególności 

jej jakość i standardy jakości obsługi Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) odbywać się będzie zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia z 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne. 3.20. Wykonawca musi na dzień rozpoczęcia sprzedaży posiadać stosowne umowy z OSD, 
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umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów PPE za pomocą tych sieci, a także musi 

posiadać przedmiotowe umowy przez cały okres trwania umowy podpisanej z Zamawiającym. 3.21. 

Zamawiający będzie miał prawo, po udzieleniu zamówienia, do: 1) zmniejszenia liczby punktów PPE 

wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 2) zmiany mocy umownej lub taryfy określonej w umowach o 

świadczenie usług dystrybucyjnych - w obrębie tych grup taryfowych, które zostały wskazane w załączniku nr 

7 do SIWZ. 3.22. WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 3a ustawy Pzp 3.22.1. Nie dotyczy. 3.23. 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 4 ustawy Pzp 3.23.1. Zamawiający nie określa wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury „zmiany 

sprzedawcy” dla poszczególnych punktów PPE w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozpoczęcie 

sprzedaży. 4.3. Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, 

objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży i/lub umów kompleksowych (jeżeli dotyczy) energii elektrycznej, a także 

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, a także jeżeli będzie taka konieczność, 

wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia powyższy warunek powinien spełniać Wykonawca lub Wykonawcy, który będzie realizował 

sprzedaż energii. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA 

KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

6.5.1. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów. 6.6. Każdy Wykonawca, który złożył 

ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 
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ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.3.1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

6.7. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 6.7.1. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów. 6.7.2. 

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 6.8. Dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej/ w posiadaniu Zamawiającego 

6.8.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 6.3., 6.5., 6.6. i 6.7., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.8.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.8.1. 6.8.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3., 6.5., 6.6. i 6.7., które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 

są one aktualne. 7.1. Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym: 

1) oświadczenia, o których mowa w punkcie 6.1. (Załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ). 2) pełnomocnictwo do 

podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być 

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych 

podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 



9 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: 
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Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 100,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
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24.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 24.2. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści 

umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron 

umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o 

których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą 

dotyczyć: 1) zmiana zapisów umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mających wpływ na realizację zadania, 2) zmiany wartości jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o 

kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ceny 

jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, 4) zmniejszenia liczby punktów poboru energii w 

przypadkach: z likwidacji punktu poboru, zmian właścicielskich, zmian prawa dysponowania lokalem lub 

zmian sposobu użytkowania, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zamknięcia obiektu bądź innych, 5) 

zmiany grup taryfowych, w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie, 6) 

zmiany mocy umownej określonej w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych, 7) zmiany terminu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta spowodowana jest z przyczyn niezawinionych 

przez wykonawcę; 24.4. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.5. Nie stanowi zmiany 

umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych 

teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu 

faktycznego albo prawnego; 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-11-13, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1.W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie. 2. Wszelkie istotne dla stron 

postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 

przysługują Wykonawcy, 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. 4. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 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. 5. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. 6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone wyłącznie w złotych polskich [PLN], w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 7. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim. 8. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 i 7. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

- brak 

Zatwierdzam: 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 
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