
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na 2022 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432311323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Towarowa 2D

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 01 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na 2022 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c62172ff-25b2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00207740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczta elektroniczna: przetargi@mzgk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 3)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4) Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6)
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 7) Ofertę składa
się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 9) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).10) Zamawiający może również komunikować
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się z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail:
przetargi@mzgk.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej Rozporządzenie,
informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, tel.
818830103, email: mzgk@mzgk.pl. 2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5.Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp. 6.Odbiorcami
Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust. 4 ustawy Pzp. 7.Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8.Osoba której dane dotyczą ma prawo do: -
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, -w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9.Osobie której dane dotyczą nie przysługuje: -w
związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 Rozporządzenia; -na podstawie art.21
Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10.W przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania. 11.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.16 Rozporządzenia, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 13.W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art.15 i art.16
Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 14.Od dnia
zakończenia postępowania w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art.18 ust. 1
Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i
załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art.18 ust. 2
Rozporządzenia. 15.Skorzystanie przez osobę której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników. 16.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 Rozporządzenia.
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3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie. Usługi dystrybucji będą
świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) danego Punktu Poboru Energii (PPE). Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w
okresie 12 miesięcy wynosi 1 470 077 kWh. Obiekty przeznaczone do zasilania należą do III, IV
i V grupy przyłączeniowej. Dostawa codzienna energii elektrycznej odbywać się będzie na
podstawie poszczególnych grup taryfowych na napięciu znamionowym sieci 230/400 V o
częstotliwości 50 Hz oraz napięciu 15 kV. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączna ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia (koncesję) do
wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wymagane przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze
zm.), zwanej dalej ustawą Prawo energetyczne;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje minimum 1 dostawę energii elektrycznej o wartości nie mniejszej
niż 550 000,00 złotych brutto dla jednej dostawy. Przez wartość 1 dostawy Zamawiający rozumie
łączną wartość dostaw wykonanych lub wykonywanych w ramach 1 umowy. Przez 1 dostawę
Zamawiający rozumie sumę dostaw energii elektrycznej w ramach 1 umowy. W przypadku
dostawy wykonywanej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już
faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości
dostawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które zostały określone przez zamawiającego w pkt. 9.2 SWZ należy
złożyć:1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2. wykaz dostaw (załącznik nr 7 do
SWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 9.2
ppkt 4 SWZ, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
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referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Wypełniony i podpisany formularz
ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ. 2. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego
się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów; 3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 -pełnomocnictwo
lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki
lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki,
a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników
jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy; 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia; 5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, 6. Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców, 7. oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej (oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp) – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), 8. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych
podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania
oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
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pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców,
winno być dołączone do oferty. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ. 4. W przypadku wyłonienia w
postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została
zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie: a) zmniejszenia liczby punktów
poboru energii elektrycznej, w przypadku sprzedaży, wynajmu, likwidacji lub zamknięcia przez
Zamawiającego obiektu lub części obiektu, w którym znajduje się dany punkt poboru. W
przypadku sprzedaży obiektu, w którym znajduje się dany punkt poboru, przechodzi on na
nabywcę – nowego właściciela obiektu, b) zwiększenia liczby punktów poboru energii
elektrycznej, w przypadku nabycia lub najmu obiektu, bądź rozbudowy obecnej infrastruktury
Zamawiającego powodującej zwiększenie liczby punktów poboru. Rozliczenie dodatkowych
punktów poboru będzie się odbywało według cen i taryf uwzględnionych w niniejszej umowie, c)
zmiany grupy taryfowej punktów poboru (także zmiany na grupę taryfową nie ujętą w niniejszej
umowie) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego wynikającej z
prowadzonej przez niego działalności, d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, uniemożliwiających
terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą
zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest
zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on
przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się
powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami
przyrody, strajki, przestoje produkcyjne, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym,
a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, e) ustawowej zmiany podatku akcyzowego
lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy
prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności
energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, f) zmiany stawki
podatku VAT; wartość umowy określona w §5 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku
obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku
VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Inicjatorem zmian może być
Zamawiający (Odbiorca) lub Wykonawca (Sprzedawca) poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 3. Strona
występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
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zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy
musi być wyrażony na piśmie. 5. Nie wymagają formy aneksu do Umowy: a) zmiany danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), b) wymiana licznika.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-13
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)
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	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączna ilość punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które zostały określone przez zamawiającego w pkt. 9.2 SWZ należy złożyć:1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2. wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 9.2 ppkt 4 SWZ, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
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