
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Zebrzydowice: Dostawa energii elektrycznej dla obie któw mienia komunalnego 

Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kw ietnia 1997 roku - 

Prawo energetyczne / tj.: Dz. U. z 2006 r nr 89 poz . 625 z późn. zmianami / w 

ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie a rt. 16 ust. 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie ń publicznych.  

Numer ogłoszenia: 513868 - 2012; data zamieszczenia : 17.12.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zebrzydowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej dla obiektów mienia 

komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj.: Dz. 

U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późn. zmianami / w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa energii elektrycznej dla obiektów 

mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / 

tj. : Dz. U. z 2006 r Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami / w ramach współnego zamówienia prowadzonego w 

trybie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby zamawiającego i jego 

jednostek organizacyjnych o łącznym wolumenie 917,7 MWh / +/- 15% / w okresie dostaw tj. od dnia 01.02.2013 r do 

dnia 31.12.2013 r z zastrzeżeniem , że dla poszczególnych obiektów obowiązują terminy rozpoczęcia dostaw 

wyspecyfikowane w załączniku nr 2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów 

zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji: Grupa 1 - oświetlenie drogowe Grupa 2 - lokale i obiekty 

inne niż oświetlenie drogowe 2. Wskazane w pkc. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem 

zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez zamawiającego w rozumieniu przepisów art. 34 ust. 5 
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Pzp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ 4. Sprzedaż energii będzie się 

odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne zamawiającego, 

wyspecyfikowane w rozdziale 1, szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Usługi dystrybucyjne będą 

świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. 6. 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie sie odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu 

składania ofert wnieść wadium w wysokości 8 000 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto 

zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 Za termin wniesienia wadium 

uznaje sie datę i godzinę wpływu środków na w/w konto. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium 

odpowiadającemu powyższym wymaganiom zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zgodnie z art 32 ust 1 pkt 1 ustawy 

Prawo Energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Strona 2 z 5

2012-12-17http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=513868&rok=2012-12-17



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 

że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających ten fakt , jeżeli wykonawca wykaże w ofercie 

udział podmiotów trzecich. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a/ zmiany jednostkowej ceny netto za 1 MWh o kwotę 

wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług -

VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana 

opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, b/ zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez 

poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych zamawiających wyspecyfikowanych w pkc 4 rozdz. 3, przy czym 

łączny wolumen dla tych poszczególnych zamawiających nie ulegnie zmianie / z zachowaniem prawa opcji /, c/ 

przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej zamawiającego d/ zmiany ilości punktów poboru 

energii wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z 
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likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez zamawiającego. Rozliczenie za zuzytą 

energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie tj. wg stałej ceny 

wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy, e/ zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do 

punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu 

rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłuzająca się procedura zmiany 

sprzedawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.zebrzydowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Zebrzydowice 

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.12.2012 godzina 

09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

Strona 5 z 5

2012-12-17http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=513868&rok=2012-12-17


