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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351049-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Orzesze: Elektryczność
2016/S 195-351049

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miasto Orzesze
ul. św. Wawrzyńca 21
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne
Rynek 2a
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
Św. Wawrzyńca 23
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rynek 1
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Bukowina 19-21
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Stuska 10
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Żorska 101
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. 1000 – lecia 3
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Chrobrego 64
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Kobiórska 1
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Norwida 2
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku
ul. K. Miarki 1a
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gimnazjum nr 2
ul. Szkolna 44
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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I.1) Nazwa i adresy
Gimnazjum nr 3
ul. Uczniowska 1
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
ul. K. Miarki 4a
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedszkole nr 2
ul. Miła 1a
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedszkole nr 3
ul. Szkolna 55
Orzesze
43-180
Polska

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedszkole nr 6
ul. Mikołowska 128
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedszkole nr 7
ul. Mleczna 2
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 4
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
mailto:rzp@orzesze.pl
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Główny adres: www.orzesze.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.orzesze.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
Orzesze
43-180
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
Tel.:  +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Faks:  +48 323248826
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.orzesze.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 do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym.
Numer referencyjny: RZP.271.19.2016

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2017-2018
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych zgodnie z załącznikiem nr 1a do opisu przedmiotu
zamówienia.
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie dwuletnim – z podziałem na taryfy
1. C11 – 1.697.675,5 kWh

www.orzesze.pl
http://www.bip.orzesze.pl/
mailto:rzp@orzesze.pl
http://www.bip.orzesze.pl/
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2. C12a – 297.052 kWh, w tym szczyt – 69.834 kWh, pozaszczyt – 227.218 kWh
3. C12b – 2.166.687,62 kWh, w tym dzień – 721.940,32 kWh, noc -1.444.747,3 kWh
4. G11 – 65.531 kWh.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Orzesze.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii
elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji
Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych zgodnie z załącznikiem nr 1a do opisu przedmiotu
zamówienia.
Jednostki organizacyjne objęte postępowaniem:
1.1.Urząd Miejski Orzesze
— Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 21 Orzesze
— Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 23 Orzesze
— Straż Miejska ul. Powstańców 5
— Fontanna rejon ul. Rybnickiej
— Plac Targowy rejon ul. Św. Wawrzyńca
— Oświetlenie uliczne
1.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2a
1.3. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Miła 1a, i ul. Długosza 48
1.4. Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek 1, ul. Majakowskiego 8
1.5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19-21
1.6. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stuska 10
1.7. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101
1.8. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1000-lecia 3
1.9. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64
1.10. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kobiórska 1
1.11. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Norwida 2
1.12. Zespół Szkół im.Poległych na Pasternioku, ul. K.Miarki 1a
1.13. Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 44
1.14. Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska 1
1.15. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1, ul. K.Miarki 4a
1.16. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a
1.17. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55
1.18. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska 128
1.19. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2
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1.20. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (budynki komunalne, gospodarka ściekowa, Orlik,
cmentarz)
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie dwuletnim – z podziałem na taryfy
2.1. C11 – 1.697.675,5 kWh
2.2. C12a – 297.052 kWh, w tym szczyt – 69.834 kWh, pozaszczyt – 227.218 kWh
2.3. C12b – 2.166.687,62 kWh, w tym dzień – 721.940,32 kWh, noc -1.444.747,3 kWh
2.4. G11 – 65.531 kWh
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Po przeprowadzonym postępowaniu Sprzedawca (dostawca energii) zawrze umowy (20 szt.) na dostawę
energii elektrycznej dla Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach zaoferowanych w niniejszym
przetargu
W przypadku zmiany formy organizacyjnej jednostek objętych postępowaniem, zmiany te wprowadzone
zostaną do umowy poprzez zawarcie aneksu.
3. Podwykonawcy:
3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
3.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8
ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
Postępowanie prowadzone jest na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Orzesze i na rzecz jednostek podległych
określonych w pkt. 1.2-1.20 zgodnie z Art. 16 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
2015 poz. 2164 z póżn. zmianami).

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: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2018
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
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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:
W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesje na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059);
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U.
2012 poz. 1059);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 800 000 PLN.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez
zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę do złożenia:
3.4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o
których mowa w § 5 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa w pkt.3 rozdziału V niniejszej SIWZ składa dokumenty zgodnie z
§ 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126):
4.1. Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
4.2 Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 4.2. powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.4. 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 punkcie 4.1 oraz 4.2.,
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. Przepisy dotyczące terminów stosuje się odpowiednio.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. jedną (1) dostawę energii elektrycznej, o wartości nie
mniejszej niż 800 000 PLN brutto.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr
5 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy). W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale IV oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty:
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 JEDZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu
oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd.
1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 (JEDZ).
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w
pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto
określonych w ofercie. Ceny jednostkowe netto określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania
zawartych umów. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i
cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w pkt IV ust. 1 niniejszych postanowień. Do wyliczonej
należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. Rozliczenia kosztów sprzedanej
energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych
dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD – wynoszącym 2 miesiące.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: tak

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: 17/11/2016
Czas lokalny: 09:00

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: 17/11/2016
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, sala posiedzeń.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę
firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności.

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:
Październik 2018.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą
być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Klient przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Sprzedawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.
4. Każda ze stron może wystąpić o zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a. nieprzewidywalne działania władz państwowych
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b. zmiany Sprzedawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych
zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa;
c. zmiany danych osobowych lub adresowych Sprzedawcy;
d. zmiany przedstawicieli stron umowy;
e. zmiany osób nadzorujących ze strony Klienta i Sprzedawcy
f. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności np. zmiany obowiązujących przepisów itp.
5. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących
przepisów. Wartość netto określona w umowie będzie niezmienna w trakcie obowiązywania. Zmiana stawki
podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na podst. Art. 142 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
6. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o
różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7. Zmiana będzie dotyczyła przypadku, jeżeli przy kalkulacji ceny realizacji zadania przedstawionego w
ofercie została skalkulowana stawka minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w dniu składania oferty,
bez zaplanowania wzrostu stawki w następnych latach. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników
Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy
o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. (na podst. Art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
8. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o
różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych
składek. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz
ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych składek, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na podst. Art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) 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.
2) 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:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:
— 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.
d) 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:
— 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;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 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.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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