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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
Siechnice
55-011
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Choina
Tel.: +48 717860921
E-mail: zp@umsiechnice.pl
Faks: +48 717860907
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy: www.siechnice.gmina.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.siechnice.dolnyslask.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
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: 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:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów
komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 19 układów pomiarowych
Numer referencyjny: BZP.271.87.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów
komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 19 układów pomiarowych.

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: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Siechnice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do
oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 19
układów pomiarowych” będących w grupach taryfowych: C11, C 21 w rozumieniu art. 3 ust 30 oraz art. 5 ust 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o szacunkowym łącznym wolumenie około 563 940 kWh.
Zakupiona energia elektryczna dostarczana będzie dla potrzeb oświetlenia dróg, placów, terenów otwartych i
zasilania obiektów kubaturowych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych Zamawiającego.Szacunkowe
zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 do 19 układów pomiarowych
(PPE) wynosi 563 940 kWh. Łączna moc umowna zgodnie z zawartymi umowami wynosi 551 kWh. Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego dla obiektów Zamawiającego jest ESV Siechnice . Zamawiający przewiduje
możliwość zwiększenia dostawy i dystrybucji energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa
w art. 34 ust 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach
zawartej umowy o kolejne 10 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania
z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania
na dostawę i dystrybuuję energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej PPE wymienionych
w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może ale nie musi
skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie
przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez
niego zakresie. Fakturowanie przez Wykonawcę za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej odbywać się
będzie raz w miesiącu na podstawie wskazań układów pomiarowych dla każdego rodzaju odbiorników jak
przestawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. tj. a) jedna faktura za oświetlenie drogowe z dołączonym wykazem
zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych układów pomiarowych, b) jedna faktura za monitoring z
dołączonym wykazem zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych układów pomiarowych, c) jedna faktura
za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla zasilania obiektów komunalnych z dołączonym wykazem
zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych układów pomiarowych, d) po jednej fakturze dla każdej
jednostki organizacyjnej Gminy Siechnice za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
Warunek zostanie spełniony jeżeli:
posiada aktualne obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydana przez Prezesa Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej
złoży oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy zawartej z właściwymi dla Zamawiającego Operatorami
Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub promesy takich umów - w przypadku Wykonawców nie
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
Wykonawca złoży oświadczenie, że zgodnie z treścią zawartą w Załączniku do SIWZ o posiadaniu umowy
(lub promesy takich umów) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji,
umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii
elektrycznej Zamawiającego, przedstawionych w załączniku nr 1 A (obowiązujące przez cały okres realizacji
niniejszego zamówienia) – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:45

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: 20/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Siechnice, ul. Jana Pawła II 12 , 55-011 Siechnice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2019

