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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24713-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarczyn: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 015-024713
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Tarczyn
ul. Juliana Stępkowskiego 17
Osoba do kontaktów: Marta Borkowska
05-555 Tarczyn
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.tarczyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Stępkowskiego
ul. J. Stępkowskiego 11
05-555 Tarczyn
Polska
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3
05-555 Kopana
Polska
Szkoła Podstawowa im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych
ul. Piaseczyńska 34
05-555 Prace Małe
Polska
Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze
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ul. Szkolna 20
05-555 Suchostruga
Polska
Przedszkole w Tarczynie
ul. Kazimierza Dobrowolskiego 3
05-555 Tarczyn
Polska
Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
ul. Szarych Szeregów 8
05-555 Tarczyn
Polska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
ul. Warszawska 42
05-555 Tarczyn
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów należących do:
1) Gminy Tarczyn z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn (NIP 123 12-33-414),
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie z siedzibą przy ul. Juliana Stępkowskiego
11, 05-555 Tarczyn,
3) Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce z siedzibą przy ul.
Anieli i Wojciecha Górskich 3, 05-555 Tarczyn,
4) Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych z siedzibą w Pracach Małych przy ul.
Piaseczyńskiej 34, 05-555 Tarczyn,
5) Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze z siedzibą w Suchostrudze przy ul. Szkolnej 20,
05-555 Tarczyn,
6) Przedszkola w Tarczynie z siedzibą przy ul. Kazimierza Dobrowolskiego 3, 05-555 Tarczyn,
7) Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 8, 05-555
Tarczyn,
8) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42,
05-555 Tarczyn (NIP 797 16 79 015).
Łączne szacunkowe przewidywane zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 4 130 000 kWh.

21/01/2017
S15
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S15
21/01/2017
24713-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Ilość energii określona w
załączniku nr 4 jest szacunkowa. Zamawiający informuje, że będzie płacił za faktyczne zużycie energii, które
może odbiegać od przewidywanego zużycia. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia zużycia energii w stosunku do przewidywanej ilości.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000, 09310000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Łączne szacunkowe przewidywane zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 4 130 000 kWh.
Całkowity zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagania jakie musi spełnić wykonawca zawarte są
w SIWZ.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.4.2017. Zakończenie 31.3.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu w zł (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego z siedzibą w Tarczynie
przy ulicy J. Stępkowskiego 17 zlokalizowane w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na numer konta: 33
9291 0001 0101 5887 2000 0020. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Na przelewie powinno widnieć: „Wadium w przetargu pn.: Zakup
energii elektrycznej”
Wadium wniesione w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu
Miejskiego w Tarczynie lub załączyć do oferty jako jej luźną, niezszytą część.
W przypadku wniesienia wadium w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą
zawierać co najmniej następujące informacje:
a) określenie przedmiotu przetargu – należy wpisać nazwę: Zakup energii elektrycznej,
b) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres);
c) określenie beneficjenta gwarancji/poręczenia: Gmina Tarczyn; ul. J. Stępkowskiego 17; kod: 05-555
Tarczyn,
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d) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie – dane Wykonawcy; jeżeli
ofertę składa podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące
w jego skład, chyba że umowa podmiotu wspólnego stanowi inaczej,
e) określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być
wyrażona w złotych polskich i wynikać wprost z treści gwarancji/poręczenia,
f) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego – w razie zaistnienia
okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,
g) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż 60 dni, licząc od dnia
w którym upłynął termin składania ofert,
h) z treści gwarancji/poręczenia ma wynikać, iż podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie wypłaci
beneficjentowi świadczenie na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia
żądania.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Gmina Tarczyn i pozostałe jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy na zakup energii elektrycznej z
wybranym Wykonawcą. W przypadku szkół i przedszkola płatnikiem faktur będzie Gmina, natomiast odbiorcami
szkoły i przedszkole. (Zgodnie z obowiązującą centralizacją VAT w samorządach). Wykonawca będzie
wystawiał faktury na adres odbiorców, wskazując jednocześnie Gminę Tarczyn jako płatnika.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie zarówno odbiorcą jak i płatnikiem faktur.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ma posiadać
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje tego
warunku.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PI.271.1.2017.MBO

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.2.2017 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.2.2017 - 10:30
Miejscowość:
Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, pokój nr 114 na I piętrze (wejście
przez sekretariat Burmistrza).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”. Dostawa energii elektrycznej powinna się odbywać
na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 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;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.1.2017
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