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Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Elektryczność
2021/S 174-453341
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Krajowy numer identyfikacyjny: 291009834
Adres pocztowy: Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kaczmarska
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Tel.: +48 412672133
Faks: +48 412672110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiec-swietokrzyski/
aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek
gminnych w latach 2022-2024
Numer referencyjny: Or.271.18.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na sprzedaży energii elektrycznej czynnej na
potrzeby Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w latach
2022-2024r. Zadanie obejmuje sprzedaż energii dla jednostek należących do grupy zakupowej, zgodnie z
Zarządzeniem nr V/243/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021r. w
sprawie powołania Zespołu dla celów przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego
zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych
jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w latach 2022-2024”, tj:
• gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
• podmiotów posiadających osobowość prawną wyłonionych na podstawie złożonych wniosków.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na sprzedaży energii elektrycznej czynnej
na potrzeby Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w latach
2022-2024r. Zadanie obejmuje sprzedaż energii dla jednostek należących do grupy zakupowej, zgodnie z
Zarządzeniem
nr V/243/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021r.
w sprawie powołania Zespołu dla celów przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w latach 2022-2024”, tj:
• gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
• podmiotów posiadających osobowość prawną wyłonionych na podstawie złożonych wniosków.
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej czynnej w okresie realizacji zamówienia dla wszystkich punktów
poboru energii szacuje się łącznie w wysokości 22 117 355 kWh.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) po udzieleniu mu przez Odbiorcę końcowego stosownych pełnomocnictw,
do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
i dotychczasowym Sprzedawcą, dokonać niezbędnych formalności tj. uzgodnić
i monitorować wypełnienie przez Odbiorcę wszystkich warunków przyłączenia
do sieci OSD, monitorować wypowiedzenie umów dotychczasowemu Sprzedawcy, nadzorować procedurę do
jej skutecznego zakończenia. Dla odbiorcy końcowego, który dotychczas kupował energię w ramach umowy
kompleksowej doprowadzić do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu
Dystrybucji oraz monitorować procedurę do jej zakończenia. Zgodnie z IRiESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział
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Skarżysko-Kamienna, Sprzedawca zobowiązuje się skutecznie przeprowadzić procedurę zmiany Sprzedawcy i
zgodnie z podstawowym przedmiotem wspólnego zamówienia na zakup energii elektrycznej, zawrzeć
i wdrożyć do realizacji umowy Sprzedaży dla poszczególnych PPE Odbiorcy końcowego sprzedaży energii
elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych,
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń,
3) udostępnienia nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, danych pomiarowo - rozliczeniowych w
zakresie sprzedaży energii elektrycznej czynnej
do obiektów objętych umową,
4) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych Punktów Poboru Energii lub nowych
obiektów poszczególnych Odbiorców końcowych,
5) bilansowania handlowego i ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów,
6) zapewnienia standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN.

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:
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD, względnie złoży oświadczenie, że zawrze
taką umowę najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku jeśli Wykonawca nie jest
Operatorem Systemu Dystrybucji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- umowy na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD, lub oświadczenie, że zawrze taką umowę
najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku jeśli Wykonawca nie jest Operatorem
Systemu Dystrybucji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 1 zamówienie,
polegające na dostawie energii elektrycznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto w
skali roku.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej:
wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych. Referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2 i nr 2a.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2024 roku
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ).
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających
Brak podstaw wykluczenia:
1. informacji, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp,
— art. 10 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 7 do SWZ;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego.
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w dokumentach postępowania (SWZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021
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