Ogłoszenie nr 2022/BZP 00017220/01 z dnia 2022-01-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743485
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Boh. Monte Cassino 1
1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 897629804
1.5.8.) Numer faksu: 897629805
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bartoszyce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
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:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84fa5bd1-7448-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017220/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13 13:22
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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 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.bartoszyce.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: http://bip.bartoszyce.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu mini portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://bip.bartoszyce.pl oraz
email zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl . Korespondencję uważa się za przekazaną w
terminie,jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania:PP.271.1.2022. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
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): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych
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wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać
dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PP.271.1.2022
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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w okresie od dnia
01.03.2022 r. do 31.05.2022 r. do 170 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym
wolumenie (+/- 15%) 872,821 MWh. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter
orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii.
Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych
konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe
wahanie poboru energii.
1) Ilość punktów poboru 170
2) Łączny szacowany wolumen (+/-15%) 872,821 MWh, zgodnie ze szczegółowym wykazem
PPE stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
4) Okres dostaw energii elektrycznej od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r.
5) Zamawiający podpisze jedną umowę na dostawy energii elektrycznej na rzecz własną oraz w
imieniu każdego z podmiotów wymienionych poniżej:
a) Wodociągowo- Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce
c) LOKUM Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce
d) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jagiellończyka1/2, 11-200 Bartoszyce
e) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Gen. Bema 40, 11-200 Bartoszyce
f) Zakład Usług Komunalnych, ul. A. Struga 12A, 11-200 Bartoszyce
g) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania, ul. Leśna 1,
11-200 Bartoszyce
h) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce
i) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Józefa Wybickiego, ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce
j) Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Józefa Bema, ul. Gen. Józefa Bema 35, 11-200 Bartoszyce
k) Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce
l) Bartoszycki Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce
m) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gen. Bema 23, 11-200 Bartoszyce
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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.

Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) b) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób
należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - dostaw energii elektrycznej o łącznym
wolumenie nie mniejszym niż 3 000 MWh (trzy tysiące); oraz - dostaw energii elektrycznej do co
najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa w ramach
ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).
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:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Koncesja na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz.716 ze zm.).
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również
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wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ
wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw 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 powinny być wydane nie wcześniej niż 3
(trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną
przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części,
która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10
000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Wadium można wnieść w jednej z niżej
wymienionych form: w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - nr konta 70 1160 2202
0000 0000 6190 9697, z adnotacją „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY
MIEJSKIEJ BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK PP.271.1.2022”. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; gwarancjach
bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299); Wadium wnoszone w innej
formie: Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznego w
formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Wadium w formie
dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie
wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający zaleca
sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf oraz skompresowanie
wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP)wniesienie dokumentu wadium w postaci
elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został
on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W §17 Projektowanych postanowień umowy Załącznik nr 5 do SWZ wskazano okoliczności
umożliwiające wprowadzenie zmian w zawartej Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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