Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080143/01 z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KACZORY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791193
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 22
1.5.2.) Miejscowość: Kaczory
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-810
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.5.7.) Numer telefonu: 672842371
1.5.8.) Numer faksu: 672841233
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaczory.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kaczory.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:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4419e86-ca8e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080143/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 10:50
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

https://przetargi.kaczory.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.kaczory.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kaczory (Platformie ZETO PZP).
Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
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 Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu
PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:  stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;  komputer klasy
PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z
wyjątkiem Internet Explorer;  włączona obsługa JavaScript;  zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;  podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja
komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę
ZETO PZP.
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:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 902825,82 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, polegającej na dostawie
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej (tj. świadczenie usługi
kompleksowej wg art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) na
potrzeby Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, tj. w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2022
r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane
zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc
umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr
1.
Wskazane w załączniku nr 1 wartości są wartościami prognozowanymi i w trakcie realizacji
umowy mogą ulec zmianie. Zmiana ilości zakupu energii elektrycznej nie może być podstawą
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na
podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii
elektrycznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy, a za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się
będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej, polegającej na dostawie
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, będącej przedmiotem
zamówienia stosuje się prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Oznacza to
możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w załączniku nr 1,
jednakże w rozmiarze nie większym niż 15% punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej (
dalej ppe ) oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe,
wykazanych w załączniku nr 1. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może,
ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego
zakresie.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.), przepisach
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wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), Taryfie dla usług dystrybucji energii
elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi
kompleksowej, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są
obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych
niniejszym zamówieniem.
2. Warunki finansowania zamówienia:
1) rozliczenia za pobraną energię elektryczną oraz jej dystrybucję odbywać się będą w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych, indywidualnie dla każdego punktu poboru, obliczone
jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie: wskazań urządzeń
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej
energii elektrycznej określonej w ofercie wykonawcy oraz zaoferowanych stawek za jej
dystrybucję (opłata stała sieciowa, opłata przejściowa, opłata zmienna sieciowa, opłata
jakościowa, opłata abonamentowa), powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki;
2) należności za przedmiot zamówienia będą regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę oddzielnie dla każdego płatnika, zgodnie z załącznikiem nr 1
do SWZ;
3) faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni zakończenia
2- miesięcznego okresu rozliczeniowego;
4) płatność faktur przez Zamawiającego - do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury, za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego;
5) załącznikiem do każdej faktury będzie specyfikacja określająca ilość energii elektrycznej
pobranej w poszczególnych obiektach oraz wyszczególnienie opłat za dystrybucję energii
elektrycznej.
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: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w załączniku nr 1,
jednakże w rozmiarze nie większym niż 15% punktów odbioru energii. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej (
dalej ppe ) oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe,
wykazanych w załączniku nr 1
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-01 do 2022-07-31
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: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium
oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów tj. Wykonawca posiada:
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
właścicielem sieci dystrybucyjnej musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD)na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) brak jest podstaw do wykluczenia każdego z nich;
2) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: . Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na
wezwanie Zamawiającego
(zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; w przypadku, gdy wykonawca nie jest
właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 4).
1.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
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aktualność.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać
złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
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:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.07.2021 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach
Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty dla zadania:
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kaczory
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego
zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina
Kaczory, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta
do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
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7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
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:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.kaczory.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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