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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522021-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sieradz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 213-522021
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Sieradz
Krajowy numer identyfikacyjny: 827-22-37-737
Adres pocztowy: pl. Wojewódzki 1
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jowita Olczyk
E-mail: zamowienia@umsieradz.pl
Tel.: +48 438266128
Faks: +48 438223005
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sieradz.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.umsieradz.pl
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/
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 energii elektrycznej dla Gminy Miasta Sieradz w latach 2020-2021
Numer referencyjny: WOR-Z.271.39.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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09300000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia
31.12.2021 r., na potrzeby zasilenia punktów poboru użytkowanych przez Gminę Miasto Sieradz oraz pozostałe
jednostki.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina miasto Sieradz

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do
dnia 31.12.2021 r., na potrzeby zasilenia punktów poboru użytkowanych przez Gminę Miasto Sieradz oraz
pozostałe jednostki.
2. Zamówienie obejmuje:
a) dostawę energii elektrycznej w szacunkowej ilości 7 942,12 MWh, w okresie kolejnych 24 miesięcy, dla
potrzeb zasilenia punktów poboru energii Zamawiającego zlokalizowanych w obiektach nadzorowanych przez
19 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sieradz, usytuowanych w granicach administracyjnych miasta
Sieradza;
b) usługę świadczenia przesyłu (dystrybucji) w szacunkowej ilości 7 942,12 MWh energii elektrycznej w
okresie kolejnych 24 miesięcy dla potrzeb zasilenia punktów poboru energii Zamawiającego zlokalizowanych
w obiektach nadzorowanych przez 19 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sieradz, usytuowanych w
granicach administracyjnych miasta Sieradza.
Szczegółowy wykaz i charakterystykę techniczną punktów poboru energii elektrycznej, objętych niniejszym
zamówieniem, zawierają załączniki nr 7, 8 i 9 oraz formularz cenowy, załączone do SIWZ.
3. Do dnia 31.12.2019 r. Zamawiający ma zawartą umowę kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usługi dystrybucji na rzecz gminy Miasto Sieradz i jej jednostek z PGE Obrót S.A. z siedzibą
35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, POLSKA.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem
sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do pierwotnego
szacunku) ilości zamówionej energii elektrycznej w zależności od rzeczywistych potrzeb. W przypadku
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zaistnienia sytuacji, gdy Zamawiający nie zrealizuje zamówienia w całości, Wykonawca nie będzie dochodził
roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100 %.
6. Dostarczana energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.
7. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie zawarta jedna umowa kompleksowa z
Wykonawcą, obejmująca usługi dla Gminy Miasta Sieradz i jednostek wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
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
Okres w miesiącach: 24
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.2.12)

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony,
gdy jeden z nich wykaże się posiadaniem wymaganych uprawnień.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 kompleksową dostawę energii elektrycznej (obejmującą dostawę
i usługę dystrybucji energii elektrycznej), której wielkość, zarówno w przypadku umowy już zrealizowanej, jak i
będącej w trakcie realizacji, jest nie mniejsza niż 8 000 MWh (łączna wartość usługi kompleksowej).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem dostawy w pełnym zakresie.
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2. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 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: 06/12/2019
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
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, POLSKA, sala A

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:
IV kwartał 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 12-23, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców z powodów wymienionych w art. 24 ust. 5
pkt 1-2 oraz pkt 4-8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z zapisami SIWZ.
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
140 000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019
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