Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023231/01 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do
30.06.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
1.5.2.) Miejscowość: Czersk
1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych związek jednostek 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:

Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do
30.06.2023r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af6ef5a7-8d65-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023231/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 07:03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001924/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Kompleksowa dostawa (wraz z dystrybucją) energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r.
do 30.06.2023r.
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://platformazakupowa.pl/pn/czersk
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: 1. Komunikacja między
zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza
"Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie internetowej profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk w zakładce dedykowanej postępowaniu. Ofertę (w
szczególności Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym) wykonawca może złożyć wyłącznie za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. 2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w
funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania https://platformazakupowa.pl/pn/czersk wykonawca może
również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
urzad_miejski@czersk.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty wraz z
Formularzem cenowym) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.Adres strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 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 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji
umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka
JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w
rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w
formacie .pdf5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.2.
Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tj. Wykazem
formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za
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pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (t.j. Dz.U. 2017,
poz. 2247)1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx,.xls, .xlsx, .jpg
(.jpeg) 2) w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: zip, .7Z3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują:
.rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie4) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.5) pliki w innych formatach niż
pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7) Zamawiający zaleca aby
w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do
problemów w weryfikacji plików. 8) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania
plików oferty.9) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10)
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.11) Jeśli wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików. 12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.3. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
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): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została
zawarta w Dziale XX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została
zawarta w Dziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.11.2021
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
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie
usług dystrybucji) energii elektrycznej do 15 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym
wolumenie dla okresu dostaw 24 m-ce, 253 602 kWh w okresie od dnia 01.07.2021r. do
30.06.2023r.2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach
poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.3. Wskazane powyżej
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 zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza
koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu
zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na
poziomie (+/-) 15%. Jednocześnie zamawiający gwarantuje zakup energii w ilości nie mniejszej
niż 85% szacowanej ilości.4. We wszystkich obiektach zamontowana jest mikroinstalacja. We
wszystkich obiektach zamawiający ma status Prosumenta.5. Wskazana w pkt 1 szacowana ilość
energii, to ilość jaką zamawiający zamierza nabyć i nie obejmuje energii wyprodukowanej we
własnym zakresie.6. Standardy jakościowe: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii
elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.2)
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. –
Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007
r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019
r., poz. 503 ze zm.); 3) Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie
Operatora, która określa:◦ grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do
tych grup;◦ sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku
przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki
opłat;◦ stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z
uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z:• dystrybucji energii elektrycznej (składniki
zmienne i stałe stawki sieciowej),• korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego
(stawki jakościowe),• odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej
kontroli (stawki abonamentowe),• przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych
(stawki opłaty przejściowej),• zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE);◦ sposób
ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i
standardów jakościowych obsługi odbiorców;◦ sposób ustalania opłat za:a) ponadumowny pobór
energii biernej,b) przekroczenia mocy umownej,c) nielegalny pobór energii elektrycznej,◦ opłaty
za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;◦ opłaty za wznowienie dostarczania
energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw.7. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano
przedmiot zamówienia:09310000-5 – Elektryczność65310000-9 - Przesył energii elektrycznej8.
W odniesieniu do wszystkich punktów poboru dostawy realizowane są na podstawie umów
kompleksowych, które wygasną lub zostaną rozwiązane z dniem 30.06.2021r. - wykonawca nie
będzie wypowiadał umów.9. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany
będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego (odbiorców)
przed OSD.10. W Załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do
przesyłania faktur)” wskazano sposób wystawiania faktur.11. Dostawcą rezerwowym dla PPE
objętych postępowaniem jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.12. Zasady rozliczeń1) W
związku z posiadaniem przez zamawiającego statusu Prosumenta wykonawca będzie prowadził
rozliczenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Na dzień wszczęcia
postępowania zasady te uregulowane są w art. 4 i 5 Ustawy o OZE 2) Wykonawca będzie
dokonywał rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD wobec ilości energii
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elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez Prosumenta
wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej:a) większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7b) nie większej niż 10 kW –
w stosunku ilościowym 1 do 0,8.3) Zamawiający zobowiązany jest poinformować wykonawcę o
zmianach wpływających na sposób prowadzenia rozliczeń, w szczególności o utracie statusu
Prosumenta, zmianach łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, rodzaju źródła
energii w mikroinstalacji, trwałego odłączenia mikroinstalacji od sieci OSD, w terminie 14 dni od
dnia zmiany.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował
kryterium oceny ofert: cena 100%
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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia
działalności gospodarczej jeżeli wykaże:1) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią
elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczneoraz 2) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca
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nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi
kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w
Załączniku nr 1 do SWZ, w tym w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie: dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym
niż 200 000 kWh (dwieście tysięcy), przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu
umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). W przypadku wykazania
dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww.
terminu została faktycznie zrealizowana.3. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 uPzp warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 10 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot
zamówienia.
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda
ważnej a) Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki orazb) Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej Oświadczenia o
posiadaniu ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 do SWZ, w tym w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).2) W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami
określającymi, 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 lub usługi 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. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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1) Wykonawca składa Ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej:a)
wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty wraz z Formularzem cenowym (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ)b) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust
1 uPzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ) oraz, o ile dotyczy, oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2.c) pełnomocnictw
do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy)d) pełnomocnictwa do
reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)e) (o ile dotyczy)
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – według załącznika nr 8 do SWZ lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,f) (o ile dotyczy) oświadczenia, o którym
mowa w art. 117 ust.4 uPzp – według załącznika nr 9 do SWZ. g) (o ile dotyczy) W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp)
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.2) Ofertę oraz oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3.1 do SWZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z
które wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy- według zał. nr 9 SWZ
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:

2021-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023231/01 z dnia 2021-03-26

1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza następujące zmiany w
umowie:1) Zmiana jednostkowej stawki i lub ceny za 1 kWh wyłącznie w przypadku:a)
ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub b) ustawowej zmiany opodatkowania energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c, d
i e mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku: c) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy
z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracęd) zmiany zasad podleganiu
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotnee) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.2)
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów i nie wymagają zmian Umowy (Aneksu).3) Zmiany, o których mowa w pkt
1) litera c, d i e obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego Aneksu.
Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest udokumentowanie przez
Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty
wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących
bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń
na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy.4) Zmiana ilości punktów poboru energii
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii
elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania
Umowy, podłączenia punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego
punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, z zastrzeżeniem że zmiana
wynagrodzenia wynikająca z zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie nie będzie
wyższa niż równowartość 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §7.5)
Zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności
niezależnych od Stron.6) Zmiana łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §7
o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w ust.1 niniejszego paragrafu.7) Zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy
do aktualnego stanu prawnego.2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić
dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) realizowana będzie w
okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.1. W przypadku podpisywania umowy
przez Pełnomocnika wykonawcy, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania
umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.2. W
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy
zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy
pomiędzy wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.3. W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności
prawnej.4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie
niezbędne umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.5.
Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy)
złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających uprawnienie do realizacji przedmiotu
umowy.6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.7. W wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta zostanie umowa
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą obejmująca wszystkie PPE.8. Projektowane zapisy
umowy zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SWZ.9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
dodatkowych zapisów, w szczególności wymaganych przez OSD lub wynikających z faktu, że w
PPE zamontowane są mikroinstalacje, a zamawiający posiada status Prosumenta, pod
warunkiem:1) Nie wprowadzenia w umowie zapisów nakładających na zamawiającego
dodatkowe obciążenia finansowe, w szczególności kary umowne/konieczność wniesienia na
rzecz wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia2) Zaakceptowania proponowanych zapisów
przez zamawiającego.
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