
Ogłoszenie nr 648868-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Zakup energii elektrycznej 

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  
Nie  

 

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:  

 

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: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer identyfikacyjny 

53753300000, ul.   , 26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, 

e-mail rut.leszek@przylek.pl, faks 0-48 6773001.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.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):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.przylek.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.przylek.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 

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:  

pisemnie  

Adres:  

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 

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  

Numer referencyjny: GBO.271.12.2018  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej 

czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 

do SIWZ w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na 

energię elektryczną wynosi 1 048 512 kWh i jest jedynie przybliżoną ilością 

zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie 

wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości 

zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości 

PPE dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, 

faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem 

Zamawiającego ani odbiorców dodatkowymi kosztami. 3. Poszczególni Odbiorcy uprawnieni 

są do zmiany ilości PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do ilości wskazanej w 

załączniku nr 6 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne 

oświadczenie odbiorcy złożone Wykonawcy. 4. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców 

energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą 

obowiązywały przez cały okres trwania zawartej umowy. 5. Zamawiający, Gmina Przyłęk, w 

niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz imieniu i na rzecz jednostek 

organizacyjnych. Zamawiający jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku od towarów i 

usług w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie 



wystawiać odrębne faktury (podając NIP podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie podatku 

od towarów i usług) dla poszczególnych Odbiorców wymienionych poniżej oraz dostarczać 

wystawione faktury do ich siedziby: a) Urząd Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, b) 

Publiczne Gimnazjum w Przyłęku, Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk, c) Publiczne Gimnazjum w 

Wólce Zamojskiej, Wólka Zamojska 27, 26-704 Przyłek, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Babinie, Babin, 26-704 Przyłęk, e) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej 

w Grabowie nad Wisłą, Grabów nad Wisłą 57, 26-704 Przyłęk, f) Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy”, Łaguszów, 26-704 Przyłęk, g) 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej, Mszadla Stara 39, 26-704 Przyłęk, h) 

Gminna Biblioteka Przyłęk, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk. 6. Okres rozliczeniowy za pobraną 

energię czynną tożsamy będzie z okresem rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy 

przez OSD. Dla pełnej czytelności wystawianych faktur okresy rozliczeniowe muszą 

pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE. 7. W 

wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostaną oddzielne umowy na zakup energii 

elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców. Aktualne umowy są rozdzielone (oddzielna 

umowa na zakup energii i oddzielna na usługę dystrybucyjną) z wyjątkiem 3 punktów poboru 

(PL_ZEOD_1436114501_26, PL_ZEOD_1436114502_28, PL_ZEOD_1436114503_30), 

które posiadają umowy kompleksowe. Umowy dystrybucji z lokalnym dystrybutorem energii 

elektrycznej OSD (PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna) są zawarte na czas 

nieokreślony oddzielnie przez poszczególnych Odbiorców. W przypadku 3 punktów poboru z 

umowami kompleksowymi, Zamawiający wypowie aktualne umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 28.02.2019 r. Usługa sprzedaży energii 

elektrycznej dla tych punktów będzie świadczona od 1.03.2019 r. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wystąpienia do OSD o zawarcie umów dystrybucyjnych dla ww. punktów 

poboru z umowami kompleksowymi działając w imieniu Zamawiającego. 8. Usługi 

dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez 

poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 5 zgodnie z przyporządkowanymi PPE, a 

operatorem systemu dystrybucyjnego OSD. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o 

udzielone pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu własnym i Odbiorców umowy sprzedaży 

energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. 

Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do dokonania 

wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy dla poszczególnych Odbiorców. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca będzie zobowiązany 

o poinformowaniu Zamawiającego i Odbiorców o zaistniałym fakcie na piśmie. 11. W 

przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie w 

oparciu o udzielone pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Odbiorców wymienionych w pkt 

5, wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD 

oświadczenia lub zawarcia umów. 12. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej 

we wskazanym w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru w terminie jest pozytywne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Odbiorcę ważnej umowy o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie 

dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej. 13. Zamawiający 

informuje, że po raz kolejny przeprowadza procedurę wyboru sprzedawcy energii 

elektrycznej w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. 14. Zamawiający informuje, że 

na dzień ogłoszenia postępowania obowiązują umowy: a) rozdzielone na czas określony do 

31.12.2018 r. zawarte z PGE Obrót S.A.; b) kompleksowe na czas nieokreślony (z 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia) zawarte z PGE Obrót S.A. dla PPE o nr 

PL_ZEOD_1436114501_26, PL_ZEOD_1436114502_28, PL_ZEOD_1436114503_30; c) 

rozdzielone na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na 



dystrybucję energii elektrycznej. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz 

Odbiorców, punktów poboru itp. zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący integralną 

część niniejszego SIWZ. 16. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w 

formularzu ofertowym, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie 

posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do 

obiektów Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  

 

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

09300000-2 

09310000-5 

 

 

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: 2020-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi za pomocą weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie uprawnień do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi obowiązującą w okresie 

zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 



elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie 

oświadczenia. (zał. nr 3).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie 

oświadczenia. (zał. nr 3) oraz udokumentowanie wykonania lub wykonywanie sprzedaży 

energii elektrycznej z co najmniej 5 jednostkami sektora finansów publicznych, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, gdzie wolumen sprzedaży energii elektrycznej 

przekroczył 1 000 MWh dla każdej jednostki – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku 

przez załączenie do oferty oświadczenia z wykazem co najmniej 5 jednostek sektora finansów 

publicznych i zrealizowanym na ich rzecz wolumenem sprzedaży energii elektrycznej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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:  
a) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną obowiązująca w okresie trwania zamówienia wydana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki; b) Oświadczenie stanowiące udokumentowanie wykonania lub 

wykonywanie sprzedaży energii elektrycznej z co najmniej 5 jednostkami sektora finansów 

publicznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, gdzie wolumen sprzedaży 

energii elektrycznej przekroczył 1 000 MWh dla każdej jednostki – zał. nr 8 do SIWZ;  

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)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do 

składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Zakup energii 

elektrycznej”. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM 

na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Urząd Gminy w Przyłęku, nr konta 

bankowego:53 9157 0002 0050 0505 3888 0006; 4. W przypadku wnoszenia wadium 

przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data 

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku 

wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego 

ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony 

na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Gminę Przyłęk. Oryginał dokumentu należy złożyć 

razem z ofertą do Urzędu Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk. 6. W przypadku 

wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – w treści dokumentu Wykonawcy 

wspólnie składający ofertę muszą zostać wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, 

którzy składają jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 

udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz.275, z późn. zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie 

niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą 

być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu 

natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek 

zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, 

nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod 

warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie 

mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy i ich brak powodować będą odrzucenie 

oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.  



 

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:  

 

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 60,00 

termin płatności 40,00 

 

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:  

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:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach: a) zmiany ogólne: i. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego, 

odbiorcy/płatnika/Wykonawcy; ii. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego, 

odbiorcy/płatnika /Wykonawcy; iii. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy b) Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w 

przypadku: i. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy 

dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób 

jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą 

ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej 

na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty; ii. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, 

dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób 

jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą 

ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej 

na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty; c) zmiana szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną, 

określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 

czyli mniejsze lub większe uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb 

poszczególnych odbiorców/płatników. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w 

szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych 

odbiorców/płatników, zmianę grupy taryfowej, zmianę mocy zamówionej, faktycznym 

poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem 

Zamawiającego ani odbiorców/płatników dodatkowymi kosztami; d) zmiana w zakresie 

poszczególnych odbiorców /płatników ilości PPE tzn: zmniejszenia lub zwiększenia w 

stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE 

stanowić będzie pisemne oświadczenie odbiorcy/płatnika złożone Wykonawcy. 8. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności, w przypadku gdy powyższe zapisy nie są zawarte w 

umowie pierwotnej: a) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy 

zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; b) Wniosek o 

zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

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: 2018-11-26, godzina: 10:00,  

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)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 


