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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396018-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rogóźno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 161-396018

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Rogóźno
Rogóźno 91B
Rogóźno
86-318
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki
Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Łasin
ul. Radzyńska 2
Łasin
86-320
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki
Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Płużnica
Płużnica 60
Płużnica
87-214
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki

mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
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Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
Radzyń Chełmiński
87-220
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki
Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
Wąbrzeźno
87-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki
Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świecie nad Osą
Świecie nad Osą 1
Świecie nad Osą
86-341
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szczubiał, Piotr Kalicki
Tel.:  +48 564688494
E-mail: pzp@rogozno.ug.gov.pl 
Faks:  +48 564688511
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
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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://www.bip.rogozno.ug.gov.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://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

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:
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: RG.271.12.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. do
347 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 3 230,32 MWh, z tego: strefa I 1
907,00 MWh; strefa II 1.020,65 MWh; strefa III 302,67 MWh.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu grudziądzkiego i wąbrzeskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. do
347 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 3 230,32 MWh, z tego
strefa I 1 907,00 MWh
strefa II 1 020,65 MWh
strefa III 302,67 MWh

http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
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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. 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 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne oraz
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. 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 6.3.2019 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 503 ze zm.)
3. Zwyczajowo stosowane są następujące okresy rozliczeniowe:
grupa taryfowa C1x, Gx, R - 2 (dwa) miesiące
grupa taryfowa C2x, Bx - 1 (jeden) miesiąc
Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi
(odbiorcami energii elektrycznej - dalej „Odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
5. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Operator
systemu dystrybucyjnego”.
6. 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.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu
umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez zamawiającego lub jego Pełnomocnika dane do zmiany
sprzedawcy.
7. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie
dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej. Umowy sprzedaży zawarte są na czas
oznaczony, a okres ich obowiązywania upływa w dniu poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia dostaw –
zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SIWZ „Okres dostaw”.
8. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. Obowiązujące obecnie umowy
na dostawy energii elektrycznej wygasną ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia
dostaw (kolumna „Okres dostaw”).
9. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpią zmiany w zakresie nabywcy / odbiorcy wymagające
zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD oświadczenia o
zgodzie na zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji lub zawarcia w imieniu odbiorcy umowy dystrybucji,
na co zamawiający udzieli stosownego Pełnomocnictwa.
10. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano
adresy, na jakie należy przesyłać faktury. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w
Umowie na dostawy energii elektrycznej/załączniku do Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewidywane kolejne zamówienie - III kwartał 2020

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
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
odbiorcy umowy sprzedaży do OSD, reprezentowania odbiorcy w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia
wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych lub złożenia w imieniu
mocodawcy oświadczenia o wyrażenia zgody na ich zawarcie.

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 10.4.1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 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.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w łącznej wysokości 10 % wartości zawieranych poszczególnych umów.
Oznacza to, że wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 6 zabezpieczeń, odrębnie dla każdej umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 23/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno, sala nr 6, POLSKA.

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:
III kwartał 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
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
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.
3. 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.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy
znajduje się na stronie internetowej zamawiającego http://bip.rogozno.ug.gov.pl/zamowienia.dhtml, zakładka
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
postępowanie Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. Ofertę
oraz oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w art. 25a, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci

http://bip.rogozno.ug.gov.pl/zamowienia.dhtml
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elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz oferty oraz JEDZ należy
złożyć w oryginale.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.)
żąda dokumentów, o których mowa w paragrafie 5 pkt 1-6 oraz 9 i 10 wyżej wymienionego rozporządzenia.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt
1-6 i 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.
7. Wadium.
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 31 000,00 PLN (słownie trzydzieści jeden tysięcy 00/100)
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer
67950000080000009720000014 z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019
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