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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236650-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2017/S 118-236650

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wajdyk
Tel.:  +48 896760732
E-mail: wajdyk@gminaostroda.pl 
Faks:  +48 896760790
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaostroda.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.gminaostroda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z
jednostkami organizacyjnymi.
Numer referencyjny: ZP.271.9.2017

II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:wajdyk@gminaostroda.pl
http://www.gminaostroda.pl
www.bip.gminaostroda.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.10.2017 r. do 30.9.2019 r. wynosi 4 321
473 kWh. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały
określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 348 791.44 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do
SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.10.2017 r. do 30.9.2019 r. wynosi
4321473 kWh. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia
zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r.
– Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy
przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013, poz. 1200). Wymagania
stawiane Wykonawcy:Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa
do: Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej
energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej energii
elektrycznej, Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej
(sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej
lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla
punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, Reprezentowania Zamawiającego
w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji
w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy. Obowiązujące kompleksowe umowy energii
elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej
zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ zawarte są na czas nieokreślony, natomiast ceny negocjowane są
do 30.9.2017 r. W załączniku nr 1 SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa, moce), które
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różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania kompleksowej
umowy energii elektrycznej. Dostarczana energia spełniać musi parametry jakościowe dla częstotliwości,
wartości napięcia, kształtu napięcia, zawartości wyższych harmonicznych, zachowania wartości wskaźnika
migotania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 162, poz. 1005). Zamawiający na wniosek
wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w
wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

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: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa
opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii
elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 10 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo
opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

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

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:
Aktualna koncesja na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2012, poz. 1059 z późn. zm.).W przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej – do
posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 000 000 (jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę: 1 000 000 PLN (jeden milion złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej 3 dostawy kompleksowe dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na rzecz
trzech różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 2 000 MWh.
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już
faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej w warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale 14 SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ.

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: 02/08/2017
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, sala sesyjna III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej:
http://www.bip.gminaostroda.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie wykonawców w sytuacji określonej w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4.
4. Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ ceny jednostkowe brutto
oraz ceny brutto poszczególnych (wszystkich) pozycji. Ceny za energię elektryczną zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług oraz podatkiem akcyzowym. Stawki opłat sieciowych i abonamentowych energii elektrycznej podane
w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy, chyba że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdzi nowe Taryfy OSD.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w
sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują

http://www.bip.gminaostroda.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Wykonawcom, 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.
2. 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 ustawy Pzp zdanie
drugie 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;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2017


