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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450052-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfice: Elektryczność
2019/S 185-450052

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Gryficki
pl. Zwycięstwa 37
Gryfice
72-300
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Chojna
Jagiellońska 4
Chojna
74-500
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
Barlinek
74-320
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 

mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
Białogard
78-200 Białogard
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Białogard
ul. 1 Maja 18
Białogard
78-200
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
Bierzwnik
73-240
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Brojce
Długa 48
Brojce
72-304

http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Brzeżno
Brzeżno 50
Brzeżno
78-316
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 1
Chojna
74-500
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
Choszczno
73-200
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Choszczeński

mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
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ul. Nadbrzeżna 2
Choszczno
73-200
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Goleniów
Pl. Lotników 1
Goleniów
72-100
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Gryfice
Pl. Zwycięstwa 37
Gryfice
72-300
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Kalisz Pomorski
ul. Wolności 25
Kalisz Pomorski
78-540
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:

mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
Karnice
72-343
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
Krzęcin
73-231
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Osina
Osina 62
Osina
72-221
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Płoty
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
Płoty
72-310
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 

http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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mailto:zp@gryfice.pl
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Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Przelewice
Przelewice 75
Przelewice
74-210
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świdwin
Pl. Konstytucji 3 maja 1
Świdwin
78-300
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3 maja 1
Świdwin
78-300
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 9
Świdwin
78-300

http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
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Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
Świdwin
78-300
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Trzebiatów
ul. Rynek 1
Trzebiatów
72-320
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Złocieniec
ul. Stary Rynek 3
Złocieniec
78-520
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Widuchowa

mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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mailto:zp@gryfice.pl
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ul. Grunwaldzka 8
Widuchowa
74-120
Polska
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
Lipiany
74-240
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Trzebiatów – Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
ul. Sportowa 19
Trzebiatów
72-320
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 
Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu
ul. Piaskowa 3
Złocieniec
78-520
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
Tel.:  +48 913846450
E-mail: zp@gryfice.pl 

mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
http://spow.gryfice.ibip.pl
mailto:zp@gryfice.pl
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Faks:  +48 913842731
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://spow.gryfice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://spow.gryfice.pl
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:
Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Numer referencyjny: 460/IX/19

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
do 3083 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 36.379,77 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 28.032,20 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik
1a do SIWZ
2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 8.347,57 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi Załącznik 1b do SIWZ
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 pobranej
energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.
2. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi
(odbiorcami energii elektrycznej - dalej „Odbiorcami”) a OSD.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

http://spow.gryfice.ibip.pl
http://spow.gryfice.pl
http://spow.gryfice.pl
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI I OBIEKTÓW
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, goleniowskiego,
myśliborskiego, świdwińskiego, pyrzyckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1967 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 28.032,20 MWh, z
tego:
Strefa I 15.821,65 MWh
Strefa II 8.082,86 MWh
Strefa III 4.127,69 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
4. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., z zastrzeżeniem że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.
6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców)
7. Zwyczajowo stosowane są następujące okresy rozliczeniowe: C1x, G1x– 2 miesiące, C2x, Bx – 1 miesiąc
8. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 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. z 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 2019r.
9. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna,
słoneczna i jądrowa, 09310000-5 - Elektryczność.
10. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym
i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 28 umów.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 28 zabezpieczeń należytego wykonania umowy w łącznej
wysokości 10 % wartości zawieranych umów.
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13. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 270.000,00 zł (słownie złotych: dwieście
siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy
znajduje się na stronie internetowej zamawiającego http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746, postępowanie
Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, goleniowskiego,
myśliborskiego, świdwińskiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1116 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 8.347,57 MWh, z tego:

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746
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Strefa I 6.398,82 MWh
Strefa II 1.948,75 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).
6. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
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. z 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.
7. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna,
słoneczna i jądrowa, 09310000-5 - Elektryczność.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i
zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 19 umów.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 18 odrębnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy
w łącznej wysokości 10 % wartości zawieranych umów - obowiązek wniesienia należytego wykonania umowy
nie dotyczy umowy z Gminą Świdwin.
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy
00/100)

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy
znajduje się na stronie internetowej zamawiającego http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746, postępowanie
Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, 24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy
Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 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 10.04.1997r. - Prawo energetyczne.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) Warunki udziału w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.
6. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria
kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A,
B, C, D. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego. Wykonawca może wygenerować JEDZ wykorzystując nieodpłatne narzędzie
udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych dostępne pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/).
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746
https://espd.uzp.gov.pl/
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postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o
tych podmiotach w JEDZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - dotyczy wszystkich
części zamówienia - zamawiający żąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów opisanych szczegółowo w
rozdz. VII SIWZ, pkt 7 - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ppkt 1-7 wykonawca składa na wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 8 wykonawca przekazuje zamawiającemu bez wezwania
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z
otwarcia ofert).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie wymaganej przez zamawiającego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część 1 zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych).
Część 2 zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych).
W przypadku składania oferty na Część 1 i 2 zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów 00/100 złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 wymaganym wolumenie oraz do wymaganej ilości punktów
poboru.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej wykonawca złoży:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również 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 SIWZ wraz z dowodami określającymi,
czy dostawy te zostały wykonane 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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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:
Część 1 zamówienia
Dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 20.000 MWh (dwadzieścia tysięcy)
oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 1500 (jednego tysiąca pięciuset) punktów poboru, przy czym
zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).
Część 2 zamówienia
Dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 6.000 MWh (sześć tysięcy) oraz dostaw
energii elektrycznej do co najmniej 1000 (jednego tysiąca) punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa
w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).
W przypadku składania oferty na Część 1 i 2 zamówienia
Dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 26.000 MWh (dwadzieścia sześć tysięcy
tysięcy) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 2500 (dwóch tysięcy pięciuset) punktów poboru, 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
Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne dla Stron postanowienia umowy. Ceny
jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem
zapisów Umowy (§ 17 Istotne dla Stron postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie danych o zużyciu energii
elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza
wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę – zakaz nie dotyczy
szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD.
3. Zamawiający nie dopuszcza dokonania przez wykonawcę samodzielnej zmiany terminu rozpoczęcia dostaw
do poszczególnych punktów. Obowiązującymi terminami dostaw do poszczególnych punktów poboru są daty
wskazane w Załączniku nr 1a/1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2019
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: 26/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sala 315

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:
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
narzędzia platformazakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie
zamawiającego: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746, postępowanie pod nazwą Gryficka Grupa
Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r
2.Ofertę /Formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o których mowa w Rozporządzeniu RM, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=204746


Dz.U./S S185
25/09/2019
450052-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17 / 18

25/09/2019 S185
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

17 / 18

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
O której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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art.11 ust.8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2019
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