
Miasto Leżajsk: Wspólny zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta, Miejskiego Centrum

Kultury i jednostek organizacyjnych w Leżajsku

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

Ogłoszenie nr 635645-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.
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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

Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny: 69058170300000,

kontakt: Arkadiusz Smycz, tel. 17 2427333 w.139)

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku, ul. Braci Śniadeckich 8, 37-300 Leżajsk, krajowy nr

identyfikacyjny: 690035550, Lucyna Dołęga, tel: 17 242 01 43,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku, ul. 11 Listopada 8, 37-300 Leżajsk, krajowy nr identyfikacyjny:

691556311, Małgorzata Mach, tel: 17) 242 16 49,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku, ul. Grunwaldzka 1, 37-300 Leżajsk, krajowy nr

identyfikacyjny: 367991727, Beata Wójtowicz, tel: 17 242 00 33,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku, ul. Mickiewicza 51, 37-300 Leżajsk, krajowy nr

identyfikacyjny: 367991839, Maciej Polański, tel: 17 242 78 57,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, ul. Plac Jaszowskiego 6, krajowy nr

identyfikacyjny: 690008369, kontakt: Krzysztof Rutowicz, tel. 17 242 04 49

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku, ul. Władysława Jagiełły 2, krajowy nr

identyfikacyjny: 180019882, kontakt: Wojciech Surma, tel. 17 242 01 18,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, krajowy nr identyfikacyjny: 691164781,

kontakt:Ireneusz Wołek, tel. 17 785 11 34

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: Miasto Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny 69058170300000, ul.

Rynek 1 , 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2427333, , e-mail

uml@miastolezajsk.pl, jadwiga.szkodzinska@miastolezajsk.pl, faks 17 2427333.

Adres strony internetowej (URL): www.miastolezajsk.pl

Adres profilu nabywcy:
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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):

Zamawiający: Miasto Leżajsk przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie.

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

https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

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

adresem

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:
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Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (Sekretariat)

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: Wspólny zakup energii elektrycznej na

potrzeby Miasta, Miejskiego Centrum Kultury i jednostek organizacyjnych w Leżajsku

Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2019

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:
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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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zużywanej na potrzeby

funkcjonowania gminnych budynków i obiektów użyteczności oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego

na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz

zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. W zakres zamówienia wchodzi również

przeprowadzenie procedury zmiany Dostawcy energii elektrycznej. Procedura zmiany dostawcy

energii prowadzona będzie po raz czwarty. Zamawiający posiada aktualne umowy sprzedaży energii

elektrycznej na czas określony, tj. do dnia 29.02.2020 r. z dotychczasowym dostawcą: PGE Obrót

S.A., u. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów (w tym nie ma zawartych umów promocyjnych ani

lojalnościowych na dostawę energii elektrycznej), oraz umowę kompleksową na czas nieokreślony dla

PPE 480548107009032709 (Leżajsk, ul. 28 Maja) z dostawcą PGE Obrót S.A., u. 8-go Marca 6,

35-959 Rzeszów (3 miesięczny okres wypowiedzenia). Sprzedaż energii dla ww. PPE

480548107009032709 (Leżajsk, ul. 28 Maja) nastąpi po upływie 3 miesięcznego okresu

wypowiedzenia. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej

do obiektów Zamawiającego. Zobowiązany jest również do pełnienia funkcji podmiotu

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej w ramach tego

zamówienia. Dostawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w

załączniku nr 1 do SIWZ. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać

uwzględnione przez Dostawcę w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu cenowym

stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ. Kupowana energia elektryczna przez Zamawiającego i

poszczególne jednostki organizacyjne zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. Dostawca

energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział

Rzeszów oraz PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej (jeden
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PPE dotyczący oświetlenia obwodnicy Leżajska). Za wyjątkiem procedury zmiany Dostawcy

zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w

zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych na czas nieokreślony przez

Odbiorcę/Odbiorców z ww. Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Szacunkowe roczne zużycie

energii w poszczególnych grupach taryfowych wynosi : C 11 – 153 791 kWh, C 21 – 167 908 kWh, C

12 B – strefa dzienna – 240 449 kWh, strefa nocna – 370 623 kWh, B 21 – 658 191 kWh, Szacunkowe

zużycie energii w poszczególnych grupach taryfowych w okresie obowiązywania umowy (24

miesiące) wynosi : C 11 – 307 582 kWh, C 21 – 335 816 kWh, C 12 B – strefa dzienna – 480 898

kWh, strefa nocna – 741 246 kWh, B 21 – 1 316 382 kWh. Zamawiający oświadcza, iż prognoza

zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną

wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie w stosunku do prognoz

dotyczących poszczególnych odbiorców. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od

prognozy zużycia energii wskazanej dla obiektów Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ)

uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych odbiorców, z tym że

niezależnie od wielkości zużycia Dostawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować

zaoferowane w przetargu ceny energii. Dostawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani

odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie

obowiązywania umowy poszczególni odbiorcy końcowi zakupią od Dostawcy mniejszą lub większą

ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej

zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii (w skrócie: PPE) dla poszczególnych

odbiorców końcowych, zmianą grup taryfowych w obrębie istniejących, zmianą mocy zamówionej lub

parametrów technicznych PPE. Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający zawrze z Dostawcą

umowę generalną na cały zakres przetargu. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów

zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki. Energia dostarczana będzie do 59 punktów

poboru energii (w tym 58 opomiarowane i jeden pulsator sygnalizacji ulicznej rozliczany ryczałtowo –

źródło światła o mocy 60W). Moc umowna na wszystkich punktach pomiarowych wynosi 917,1 kW.

Układy są dostosowane do zasad TPA. Dostarczana do Odbiorców końcowych (Zamawiającego)

energia elektryczna będzie spełniała standardy (parametry jakościowe) określone w obowiązujących

przepisach prawa, w szczególności w przepisach: 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.); 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.); 3) Rozporządzenie ministra

energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz.U.2019.503. Dostawca (Wykonawca) będzie dostarczał
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energię elektryczną z zachowaniem standardów obsługi odbiorców uregulowanych w obowiązujących

przepisach prawa, w szczególności w przepisach: 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.); 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.); 3) Rozporządzenie ministra

energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz.U.2019.503. oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w: 4)

umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą końcowym (Zamawiającym); 5) Instrukcji

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnego Operatora Systemu

Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 6) Taryfy OSD

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 7) Generalnej Umowie Dystrybucyjnej

zawieranej przez Dostawcę (Wykonawcę) z danym OSD. Powyżej określone standardy (parametry)

jakościowe energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy końcowego (Zamawiającego) oraz standardy

jakościowe obsługi Odbiorców końcowych (Zamawiającego) są jednakowe dla każdego Dostawcy

prowadzącego działalność w zakresie dostawy energii elektrycznej do odbiorcy końcowego

(Zamawiającego) na obszarze danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W zakresie opisu

przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących określenia jego

standardów jakościowych dopuszcza się równoważność w określonych tam granicach - w

przypadkach jak niżej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką

przedmiotu zamówienia, ponieważ nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie

dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i

ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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: 2020-03-01  lub zakończenia: 2022-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawy dla PPE 480548107009032709 (Leżajsk, ul. 28 Maja)

nastąpią po 3 miesięcznym upływie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony.

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: posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 70

000,00 zł.

Informacje dodatkowe 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,

polegać sytuacji finansowej innych podmiotów, 2) poleganie na sytuacji finansowej może nastąpić

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6c333...

8 z 20 13.12.2019, 14:37



niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z podmiotem stosunków prawnych, 3)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy, 4) jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową. W przypadku, gdy

wartości dotyczące wymaganej sytuacji finansowej wyrażone będą w walucie obcej Wykonawca

dokona przeliczenia tych wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej

walut obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualnego na dzień

sporządzenia tej informacji).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej

jednego zamówienia obejmującego swym zakresem dostawę energii elektrycznej o wartości co

najmniej 700 000,00 zł,

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: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,

polegać sytuacji zawodowej innych podmiotów, 2) poleganie na sytuacji zawodowej może nastąpić

niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z podmiotem stosunków prawnych, 3)

Wykonawca, który polega na sytuacji zawodowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy, 4) jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca wymaganej

sprzedaży energii wyrażona będzie w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia jej wartości
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na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej określonego w Tabeli

Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualnego na dzień sprzedaży energii).

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)

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:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – z datą wystawienia nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu

składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
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upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Daty wystawienia dokumentu lub oświadczenia jak dla odpisu - tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

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:

w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -

aktualna koncesja na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa URE, w zakresie posiadania

zdolności zawodowej – wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w zakresie sytuacji finansowej -

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczącego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
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potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

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)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które

określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;. Wykonawcy,

którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw.,

przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium
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wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w

Banku BNP Paribas Bank Polska S. A. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie

Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy

dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego

wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.

46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została

wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

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

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:
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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
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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:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania

części umowy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za faktycznie

zużytą energię do dnia rozwiązania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień

umów w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy

wynikającej ze zmian: 1) stawek podatku od towarów i usług, 2) 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, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (na

podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp), 4) stawki podatku akcyzowego. Wartości jednostkowe

określone w formularzu cenowym, służące do rozliczania będą stałe w całym okresie obowiązywania

umowy za wyjątkiem przypadków określonych powyżej w punktach 1 – 4, wg zasad opisanych we

wzorach umów. Rozliczanie należności za energię odbywać się będzie na podstawie wskazań urządzeń

pomiarowych lub ryczałtowo (jeden pulsator sygnalizacji ulicznej) i nie będą doliczane do

zaoferowanych cen żadne inne opłaty. Zmian ewentualnych umów z Podwykonawcami dotyczących:

1) powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części

do powierzenia podwykonawcom, 2) innego zakresu podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

3) wprowadzenia innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 4) rezygnacji z

podwykonawstwa, z zapewnieniem spełnienia warunków z art. 22 ust.1.ustawy Pzp, w przypadku z

korzystania przez Wykonawcę z ich zasobów. Zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru

energii lub dokonania zmian taryfowych w obrębie punktów poboru energii objętych zamówieniem.

Ww. zmiany dotyczące zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów
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odbioru energii, bądź zmiany grup taryfowych dla punktów odbioru objętych zamówieniem nie

powodują konieczności zmiany umowy generalnej lub umów z Odbiorcami.

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: 2019-12-30, godzina: 14:00,

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

> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim

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:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty

biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich

przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych

Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące

informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Klauzula ta jest
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dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL:

http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268

/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany

jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych

osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w

przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy

Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na

które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych …… (zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej

Zamawiającego: a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 - 3 RODO w

zakresie przetwarzania danych osobowych - Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych

informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania nazwy lub daty

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków

wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, b) dotyczących

ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 ust. 1 RODO -

Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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