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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517710-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bartoszyce: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 184-517710
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 510743485
Adres pocztowy: ul. Boh. Monte Cassino 1
Miejscowość: Bartoszyce
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Poddenek
E-mail: zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.bartoszyce.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bbda635a-37ea-11ed-9171-f6b7c7d59353
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bbda635a-37ea-11ed-9171f6b7c7d59353
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:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Numer referencyjny: ZPP.271.18.2022
II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r. do 167 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 15%) 3 489 901 kWh.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bartoszyce

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r. do 167 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 15%) 3 489 901 kWh.
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 167; 2) Łączny szacowany wolumen (+/-15%) 3 489 901 kWh , zgodnie
ze szczegółowym wykazem PPE stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; 4) Okres dostaw energii elektrycznej
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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) Szkoła Muzyczna I stopnia,
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

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 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 2022 r., poz. 1385 ze zm.)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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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:
10.2023R.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). 2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) 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 ZPP.271.18.2022”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1) 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); 3. Wadium wnoszone w innej formie: 1) 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). 2) 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. 3) Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu
elektronicznego wadium w postaci pliku pdf oraz skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum
(ZIP). 4) 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.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022
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